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   مقدمة مؤلف

متينـگ تبـديل بـه      ،  در نقـده ترتيـب داد     را   ي حزب دمكرات كُردستان ايران متينگ بزرگـ       1979سال  
  .كُرد و آذري شد گجن

ي  هـاي ايرانـي در كُردسـتان هـر يـك بـه نـوعي در بـاره         هاي كُرد و شاخه احزاب و سازمان      سازمان
هـاي گروهـي      ها در رسانه    حكومت وقت ايران هم جدا از احزاب و سازمان        ،  جنگ اظهار نظر كردند     اين

  .خوداظهار نظر و آن را تجزيه و تحليل نمودند
.. .شـكاك وجاللـي  ، زرزا، مـامش ، منگـور ،  بلبـاس ،  مـوكري ،  ودم كه برادوست  قبالً شنيده و خوانده ب    

مقابلـه  با دولت  هم چگونه قبل از رسيدن قواي    )  عبيداله  شيخ (1880و قيام   ،  چگونه سركوب شده بودند   
در عـصرجمهوري   . سمكو هم دچار همان گيروگرفـت شـده بـود         . شده بود روبرو  سخت ساكنين ترك    

تحـت حاكميـت هـر دو        و آذري    كُـرد هـاي     با اقليت  و نوع رفتار     ها حدود مرز  تعيينمشكل  ،  مهاباد هم 
  .ها از سران كُرد شده بود مندي روس موجب سردي روابط و گلهحكومت 

براي من سؤال اين بود كه چرا هر از چنـدگاهي           ،  حادثه نقده مجدداً اين وقايع را در ذهنم تكرار كرد         
نيـروي سـركوبگر را     ،  قبـل از اينكـه دولـت      ،  دهـد   روي مي ايران  غربي  يك حركت كُردي در شمال      كه  

  شود؟ ها مي خاموش كردن آن اعزام دارد دچار جنگ خونين با آذري جهت
 ايـن   چـون ،  منابع و كتب زيادي را پيدا كردم      .  كردم بازخواني آغاز تاريخ ايران   شروع به   بعد  به  از آن   

ولـي  ،  ت جديدي برايم مطـرح شـدند        و سؤاال موضوعات  ،   بودم ييافتن پاسخ سؤال مشخص   بار در پي    
ابـط  وتـاريخ ر  و مطالعـه    بـازخواني   در نهايت فكر كردم كه      ،  با كُرد را بيابم     نتوانستم علت اختالف ترك   

  . گردد علل اين اختالفات روشنگر و راهنما باشد تاتواند ياري ميملت  قرن گذشته اين دو ينچند
هر ،  سخني به دنبال دارد   ،  هر سخن تادم و چون گويند     بع اف االه گفتم و به جمع كردن و مطالعه من          بسم

 يتحقيقـ موضـوعي   نوشـتن   فكر  به  .  اسناد زيادي جمع شده بود     .كرد  ديگري را معرفي مي   منبع   منبع هم 
ها را تمام  ي بحث   همه نويس  پيشدست به كار شدم و      .  موضوع وچارچوب تحقيق هم تعيين شد      .افتادم
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اي  در يكي از حـوادث روزانـه  ، ي فرصت نيافتم كه همه را تمام كنم  ول،  كردم پاكنويس  تعدادي را  .كردم
 نـد هـم كـه نجـات يافت   تعدادي آن . شدندنابود بسياري از مداركم ، افتد  مياق كُرد اتف  اي هر انسان  كه بر 

  .به دست آمدكتاب  تا درنهايت اين  آنها شدممجدداً يك سال و نيم مشغول
. انـد كـه اكنـون هـستند         يي فـصل آنهـا    6،   فصل باشد  9يست  با  اين بحث همچنانكه در نظر داشتم مي      

 ي لُرهـا    فصل سوم دربـاره   ،  بايست دو فصل ديگر باشند      هاي دو و سه مي       بين فصل  .فصل از بين رفت   3
ملـت  از ، ها جدا شدن لُرلبحث از عل، شده بودتحليل و بررسي   كه در آن عالوه بر اينكه تاريخ لُر         ،  بود

نقل تاريخ تأسيس و تثبيت و انقراض       ،  فصل چهارم . تحليل شده بود   تجزيه و  ها هم   شده بود و اين   كُرد  
بحـث حكومـت    ،  دآمـ  بايست بعد از بحث سمكو مـي        يعني فصلي كه مي   آخر  فصل  . ت اردالن بود  اامار

ي    از جملـه روزنامـه     هـا د و ديـدگاه كُرد    اسـن ا به   متكي،  بر منابع خارجي     بود كه عالوه   ]كُردستان[مهاباد  
  .مهاباد بودوقت  آن ت نشرياكُردستان و

و نقـشه     ها عكس ناياب    ده،  مقداري كم و كاستي دارد    باز هم   خود نيز واقفم كه     ،  عالوه بر اين نواقص   
 آنها   نتوانستم بخاطر مشكالت فني   ولي در موقع چاپ      بكنمها    بحثضميمه  كه  ،  الزم را آماده كرده بودم    

هجري شمسي و شاهنشاهي را كـه       ،  هجري قمري ،  هاي مختلف ميالدي     خواستم سال  .جاگذاري كنم را  
 از  ولي چون منبع موثقي را براي تغيير آن نيافتم كه         ،  شوند همگي را يكسان سازم      درايران به كار برده مي    

 ي بايـست فهرسـت همـه    كتـاب مـي  ، ضميمه آخر.  نوشتمآنها را با همان شكل   استفاده كنم به ناچار       آن  
بتوانـد در تـصحيح     كه   هر كس    .ولي نتوانستم نوشتم    را مي قوم و نقاط    ،  هتير،  ايل،  ها  مكان،  افرادمنابع و   

  . خواهم بودشام دهد خوشحال و سپاسگزار اشتباه و يا تكميل نواقصات ياري
  

 و فرصـتي مناسـب پيـدا شـود تـالش خـواهم كـرد بحـث               بـاقي بمانـد    يبه ياري خدا چنانكه عمر    
  . آن را رفع كنمو نواقصراآنچنانچه در نظر دارم به اتمام رسانم 

توصـيه و   از  و  ام    كـرده انگليسي استفاده   ،  كُردي،  عربي،  فارسيمتعدد  از منابع   ،  اين كتاب براي نوشتن   
گرچـه  ،  نيـست ر  ومقـد  آنان   فعالً كه ذكر اسامي   . ام  بهره برده بسياري ازدوستان   و آراي راهگشاي    كمك  

  .و الطافشان هستمكمك و مديون هميشه 



 
بـه  و خـدمتي    آشـكار   اي از تاريخ ملتم را        مر نبوده باشد و توانسته باشم گوشه      ث  هايم بي   رنج اميدوارم
  .كرده باشمكردستان 

  
  
  

   امين نوشيروان مصطفي
  1991بغداد ـ تابستان 
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   گفتار مترجم پيش
اي ولو كم و بـيش داشـته باشـد            رسم است كه بعد از مقدمه نويسنده، مترجم هم، گفتاري، سخني، نوشته           

  : باتر از اين سخن نهرو با اين كتاب نيافتم و آن اينكهولي كالمي زي
هر ملتي كه از تاريخ گذشته خود آگاهي نداشته باشد ناگزير همان اشـتباهات گذشـته را تكـرار خواهـد            «
  ».كرد

هاي كارآمد، بـدون      شناخت و تجزيه و تحليل رفتار بازيگران عرصه سياست بين الملل و اتخاذ استراتژي             
رهبـران يـك ملـت بـدون آگـاهي از تـاريخ و              . يق از تاريخ و مقاطع تاريخي ممكن نيست       اطالع و فهم عم   

  .سرزمين خود و تاريخ تحوالت جهان قادر نخواهند بود منافع و مصالح خود را دقيقاً شناسايي كنند
هاي تراژديك و واكنشهاي انتحاري و تصميمات         اشراف بر تاريخ ضمن جلوگيري از تكرار تاريخ به شيوه         

تواند موقعيت خـرده بـازيگر را بـه           هاي ملت خود شده، و هم چنين مي         رهزينه، موجب استفاده از پتانسيل    پ
  .بازيگري متوسط و حتي قدرتمند ارتقا دهد

ما كردها همچون ساير ملل داراي تاريخي پرفراز و نشيب بوده و در اغلب رويدادهاي سياسي خاورميانه                  
ها هميشه ناكامي بوده است؟ نقص كار  ايم ولي چرا ماحصل اين دوندگي اي نقش داشته و بازي كرده به گونه

  .در كجاست؟ سؤالي كه خواننده در آخر كتاب خواهد كرد
رسد كه نياز  ـ است و به نظر مي) م جه كورد و عه(كتابي كه در دست داريد ـ تاريخ سياسي كردهاي ايران  
 بر اين ادعا كه چه فجايع و آالمي بر سر اين ملت             به تعريف و تمجيد ندارد چون هر برگ آن شاهدي است          

پنـاه و     همـان يـاران نياكـانش كـه جـان         » كوههـا «اش يعني     آمده، و بالشخصه معتقدم كه موقعيت جغرافيايي      
فريادرسشان از يورش اقوام دور از تمدن همجوارش بوده است مانع انهدام بوده و گرنه همچـون بربرهـاي                   

  .رنها بود كه از صفحه روزگار محو گرديده بودندالجزاير و بوميان امريكا ق
 حزب اتحاديه   2معاون و مرد شماره     » نوشيروان مصطفي امين  « در بغداد وسيله كاك      1992كتاب در سال    

ميهني كردستان عراق، سياستمدار و پژوهشگر توانا در تاريخ كُرد، به زبان كردي به رشته تحريـر درآمـده و                    
ي ايران استخراج شده است كه به بررسي وقايع كردهاي ايران تا اواخـر سـلطنت                بيشتر از منابع كتب تاريخ    

چنين رويدادهاي كردستان تركيه و عراق در جنـگ جهـاني اول، آسـوريان كردسـتان،                  رضاخان پرداخته، هم  
 و بـه   هاي شيخ عبيداله و سمكو را هم مفصالً بحث و تجزيه و تحليل نمـوده اسـت،          ظهور و سقوط نهضت   

م تدريس زبان و ادبيات كردي در سيستم آموزشي مناطق كردنشين ايران كه موجب عـدم توانـايي                  علت عد 
به خواندن و نوشتن زبان كردي شده، و نيز جهت اطالع و آشـنايي فارسـي زبانـان از                   ) كردها(اكثريت آنان   

  .مبارزات و مطالبات كردها اقدام به ترجمه از كردي به فارسي گرديد
  

دانيم كه اكنون كردستان به علت نبود كيان           با نويسندگان و مترجمان كرد، و آن اينكه مي         و اما كوته سخني   
هاي غني برخوردار نيست، لذا ترجمه آثار و منابع تاريخي درباره مسئله كرد بـه                 سياسي از آرشيو و كتابخانه    

اتي، تا ضمن آشنايي با     ست حي   زبانهاي ديگر نه تنها از اهم وظايف نويسندگان و مترجمان است بلكه نيازي            



 
شناسـند و ديگـران را هـم بـه مفاهمـه و             » ديگـري «تاريخ و مطالبات و مبارزات كردها، مستقيماً خود را به           

  .گفتگو آماده ساخت و با زبان قلم از درد و ايده و آرمانهايش سخن گويد
گيرد و او  خواننده را مي از محاسن اين كتاب اين كه نويسنده بسيار شيوا و ماهرانه با نگارشي ساده دست                

برد و با سنديت، و زبان گفتاري همان قـوم سـركوبگر وقـايع را بـازگو      را به همه نقاط و وادي كردستان مي 
  .كند بخت را ترسيم مي كند و مظلوميت كردان نگون مي

 ي بسياري از وقايع، تحليـل علمـي ارزشـمندي را ارايـه داده كـه        حسن ديگر اينكه مؤلف خود در خاتمه      
  .تاكنون كمتر كتب تاريخي كردي اين مزيت را داشته است

  :و اما اميد است خواننده كُرد بدور از احساسات
اي پوالدين بپا خاسته و از كردستان و مليت خود            ها را كه با روحي مقاوم و اراده         قهرمانان اين جنبش  : اوالً

از لومـه پرهيـز و قـضاوت شكـستها را بـه       اند به ياد سپرده و ضمن گراميداشت در خاطره ابدي،             دفاع كرده 
شناس و عالمان سياست واگذارد و بر اين باور باشيم كه شرايط زمان، جهـل و                  تحليلگران و محققين جامعه   

انـد، ولـي در مجمـوع آنـان           ها دخيل بـوده     ماندگي و دهها عامل ديگر در شكست و سقوط اين جنبش            عقب
  .اند را ارمغان داشته» كرد بودن«تند و براي هميشه هويت اند و تاريخ ما را ساخ آموزگاران ما بوده

انديشد و هيچ قومي را دشمن خـود ندانـسته و ضـمن               در هزاره سوم هستيم و ملت كرد آگاهانه مي        : ثانياً
اعتقاد به حسن همجواري، عملكرد يورشگران را تنها حمل بر جهالت آن زمان دانسته كه ناآگاهانـه چمـاق                   

  .انديشيم درد بوده و به جهان دمكراتيك آينده مي اند و گرنه هر دو هم  شدهحكام بيدادگر مركز
در خاتمه با صاحب كتاب اقتصاد و سياست در عصر صفوي ـ باستاني پاريزي ـ كه او هم نقل از كتـاب    

غرض از تاريخ، اطالع بر احـوال گذشـته اسـت، و فايـده آن               «: عقيده هستم كه گويد     كشف الظنون كرده هم   
گرفتن و پند يافتن از احوال گذشتگان و تحقق ملكه تجربه به وسيله اطالع بـر تغييـرات زمـان و در                      عبرت  

  ».واقع عمر دوباره است
الدين چلبياني تشكر  نگار و ويراستار توانا آقاي صالح  شائبه روزنامه   دانم از همكاري و زحمات بي       الزم مي 

ر بفرد، ترجمه اوليه را با مـتن اصـلي مقابلـه و ضـمن               و سپاسگزاري نمايم، ايشان با دقت و ريزبيني منحص        
» ژيـن «همچنـين مـدير و كاركنـان انتـشارات     . انـد  اصالحات مهم، ويراستاري و اديت نهـايي را انجـام داده       

  .نمايم سليمانيه، نهايت قدرداني را مي
  . كُرد كرده باشماميد است كه با ترجمه اين اثر، خدمت ديگري به دوستداران تاريخ ملتم و محققين تاريخ

 
 
 
 

 امساعيل خبتياري
٢٠٠۵ 
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  : فصل اول
  جغرافياي سياسي و سرنوشت ملت كُرد



 
  

  : بخش اول
   ها در كُردستان ترك

   موقعيت جغرافيايي كُردستان
 تحليل، ها نداشته باشد جغرافياي سياسي نقشي مؤثر و يا اندكي در سرنوشت ملت      فاكتور و عامل    اگر  

در ،  و محل زنـدگي كردهـا      آشكارا نشان خواهد داد كه موقعيت جغرافيايي         هاال كُرد تاريخ گذشته و ح   
  .گذشته و حال وي داشته استآنان در سرنوشت تعيين در اي   تعيين كنندهجهان نقش

 و از)  بحـرالبيض (درياي سـفيد  به خليج فارس و اقيانوس هند و از غرب به ، خاورميانه كه از جنوب   
آسـيا و آفريقـا     ،  اروپـا : ي بزرگ قديمي و مسكوني دنيـا        سه قاره ،  شود  محدود مي  ،درياي سياه به  شمال  

  .گذرد رابه هم متصل و شاهرگ جنگ و تجارت اين سه قاره از آن مي
در ، كـه در طـول تـاريخ بـشر    ، اسـت يعني كُردستان در قلب اين ناحيه قـرار گرفتـه         ،  زيستگاه كُردها 

  .ستاي به نوعي اهميت جهاني داشته ا هردوره
 هاي يونان و رم در غـرب و دو قـدرت بـزرگ اخيـر                زماني كه امپراتوري ايران در شرق و امپراتوري       

 هاي عظيم آنان از محل زيست ايالت كُرد         تعدادي از لشكركشي  ،  طلبي بودند   پيوسته در رقابت و توسعه    
  .داد هاي بزرگ و خونينشان هم در سرزمين كُردستان روي مي گذشت و جنگ مي

و يافـت   هم كه با فتح اسكندر يوناني و شكست نهايي داريـوش خاتمـه              )  م. ق 331(»  گملگو«جنگ  
 حاكميـت   روي داد و ايـن سـرآغاز      ) هـولير ( در منطقـه اربيـل       ، را منقرض كرد   انمقتدر هخامنشي سلطه  

  .چندين قرن يونانيان در منطقه شد
بغداد بنـا     در تيسفون نزديكي  پايتخت خود را    ،  بعد از جنگ گوگمل امپراتوري ساساني تأسيس گرديد       

ساسـانيان   .رم و شمال آفريقا كـرد     ،  يونان،  هاي خود به ارمنستان     جا را مركز تمامي لشكركشي      نهاد و آن  
اقـوام بـومي      به پيروي از روش ديرين هخامنشيان در هر يك از مرزهاي خود نوعي استقالل داخلي بـه                

خـود بـا      دادند و هر يك از ايـن شـاهان در منـاطق             ياين مناطق داده بودند و بزرگان آنان را لقب شاه م          
شاهنـشاه    و خود شاه ايـن شـاهان يعنـي        ،  كرد  نيروهايش مرزهاي امپراتوري را از تهاجم بيگانه حفظ مي        

دولـت    ولي موجب تضعيف  ،  داشتنكات مثبت زيادي     كشوري گرچه    دهي  اين نوع سازمان   1.ايران بود 
ناگهاني عرب   ي از علل عدم مقاومت و سقوط در برابر حملهحتي اين شيوه خود يك، شد مركزي نيز مي

  .بود
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در اسالم  توسعه و گسترش    آنان براي   العرب و تالش       در جزيرة   اعراب و فراخواني ديني  ،  ظهور اسالم 
امپراتـوري ساسـاني و     ،  موجـب درگيـري بـا دو قـدرت بـزرگ آن زمـان             ،   خود هاي  سرزمينخارج از   

ميان دو سپاه بزرگ عرب و ايران در كنـار          )  م .635(جنگ سخت قادسيه    بعد از    .امپراتوري بيزانس شد  
و آخـرين  )  م .640(و حلـوان  )  م .636(هاي خونين ديگر اين دو نيرو در جلوال  جنگ تمامي،  رود فرات 
الفتوح ناميده شد و براي هميشه به اقتـدار دولـت             كه فتح )  م .642(ساز هم در نهاوند       سرنوشت  درگيري
 اسـالمي در سراسـر نـواحي    ـعربـي   بـزرگ  ايجـاد امپراتـوري   ساز  زمينهر ايران خاتمه داد و د ساساني
ايران ديگر مركزيـت سياسـي و نظـامي    . همگي در سرزمين كُردستان روي داد،  غربي آسيا گرديد    جنوب
وقـوع ايـن    ،  ي نيروهاي بيگانه جلوگيري كند       از حمله  توانست   خود را از دست داده بود حتي نمي        قوي
در منـاطق داخلـي     ،  ها و رويدادها موجب شدكه چندين ايل بزرگ كُرد تحت فشار حملـه عـرب                جنگ

  .ايران پراكنده شوند
  بـه لحـاظ جغرافيـايي در وسـط بيابـان           يي عرب اسـالم     مكه پايتخت دولت تازه استقرار يافته     چون  
 هـاي وسـيعي شـود كـه        ي اين سـرزمين     توانست مركز فرماندهي همه     نمي،  العرب قرار گرفته بود     جزيرة

لذا در همان آغـاز بـراي فرمانـدهي         ،   بودند تصرف كرده ي جنگ      عرب در اندك زماني بوسيله     لشكريان
 ارمنـستان و تثبيـت اسـالم در نـواحي جنـوب           ،  ايـران ،  بـه كُردسـتان   ،  ي لشكركشي سـپاه عـرب       وادامه
)  م .702(و واسـيط  )  م .639(وفه ك، ) م .638( بصره :چندين شهر از جمله اقدام به بنا نهادن     ،  النهرين  بين

 و  نداي از قبايـل عـرب تـازه وارد شـد            اسكان عـده  محل  شهرهاي تازه ايجاد شده تبديل به         اين .كردند
قلمـرو  گـسترش   فرماندهي و تداركات نيروهاي عربي اسالم براي        ،  چنين مركز آمادگي وسازماندهي     هم

از آن . هاي فـتح شـده گرديـد    ي خود در سرزميننظام، سياسي، كامل قدرت ديني  استقرار  و  ،  دولت تازه 
قبايل عرب ايالت كُـرد را تعقيـب        ،  جنوب تحت فشار مداوم اعراب قرار گرفت        زمان كُردستان از طرف   

راندنـد و خـود در سـرزمين آنـان      هـاي سـخت مـي       و كوهستان  به سوي نواحي داخلي   آنها را    و   كردند
  .شدند جايگزين مي

صـدر    خت نماند و بعد از جنگ داخلي امويـان بـه خالفـت خلفـاي              مكه مدت زيادي به صورت پايت     
).  م.661( و اموي در شام بنا نهاده شدي امپراتوري ديگر عربي سلسله، ) م.661 ـ  62(اسالم خاتمه دادند 

غير عرب ايراني در     خاندان عباسي با همكاري اقوام    و به دست    حاكميت امويان هم چندان طول نكشيد       
عباسـي   و امپراتـوري شـد  در جنوب موصـل منقـرض   واقع  )  م .750(ر رود بادينان    ر كنا دسخت  نبردي  

پايتخت   هاي تيسفون   اين بار پايتخت دولت از شام به بغداد و به نزديكي ويرانه           ).  م .1258(ايجاد گرديد   
ت خالفـ    انتقـال پايتخـت    .انتقال يافـت  ،  كه نياكان خود يك سده قبل آن را ويران كرده بودند          ،  ساسانيان



 
 دائمتحت فشار     كُرد را  عمالً،  عربي اسالمي به بغداد يعني مستقيماً به جنوب محل ديرين زيست كُردها           

كردهـا و  ، ب نبـود اعـر ا كردهـا و  تعريب قرار داد و چون هـيچ قـوم و دولتـي در بـين              پروژه  ب و   اعرا
 بيـزنس ازطـرف   قبايل عرب از يك سو و قبايل فـارس و ارمنـي و  زميني  انساني و شان به سپر  سرزمين

هاي دجلـه و      النهرين و غرب كرانه     در اندك زماني از جنوب بين     خروشان تعريب   سيل  . شدتبديل  ديگر  
ي   در حـالي كـه در دامنـه       ،  و حتـي بـه انـدلس اسـپانيا رسـيد          ،  شـمال آفريقـا   ،  فرات به سـرزمين شـام     

  .شدتوقف مبيشتر نتوانست سرايت كند و ، يعني در سرحد نقاط زيست كُرد، زاگرس هاي كوه
   ها به خاورميانه هجوم ترك
مليت و هـر مليـت را       تبار و   ها را به چند نژاد اصلي و هر نژاد اصلي را هم به چند                 انسان،  دانشمندان

»  اورال و آلتـايي   «يكـي از ايـن نژادهـا        . انـد   چندين شاخه و شعب بزرگ و كوچك تقـسيم كـرده            نيز به 
ي   تـرك و مغـول بايـد از دو تيـره          . گيرنـد   اطق آلتا را دربرمـي    چون از نواحي اورال تا من     ،  شود  مي  ناميده
  .كردند اين نژاد باشند كه در نواحي شرق آسيا زندگي مي بزرگ

ولـي همگـي در ايـن       ،  اسـت مطـرح   ها به مناطق خاورميانه چندين نظريه مختلف           آمدن ترك  رهدر با 
سـعيد نفيـسي در يكـي از        ،  ايرانـي ق  محقـ . انـد   ها مهاجر بوده و به منطقـه آمـده          القولند كه آن    موردمتفق
  :خود در اين باره چنين نوشته است تحقيقات

 آنكـه   .در حدود آغاز قرن پنجم ميالدي ايران از دو سـو بـا دو نـژاد بيگانـه روبـرو شـده اسـت                       ... «
اند ودر نظـر      و تازيان هيطل و هياطله گفته     ،  درمرزهاي شمال شرقي ايران پديد آمده ايرانيان بدان هفتال        

هـاي قفقـاز      كـوه   اند و آنكه در مرزهاي شمال غربي در پشت          نويسان امروز قطعاً از نژاد ترك بوده        ريختا
مسلمست كه از همين تركان       اند و آن هم با تحقيقات امروزين        پيدا شده آن را ايرانيان هميشه خزر ناميده       

  .اند امروز بوده
 در مــشرق و شــمال و مغــرب بدينگونــه از همــان زمــان تركــان در ســه ســوي دريــاي خــزر يعنــي

جداگانـه   اند كه برشمردن همة آنهـا خـود كتـابي     اند و به طوايف و قبايل بسيار منشعب شده          زيسته  مي  آن
يا خرلخ و غز و       خواهد و آنچه در تاريخ ما و ادبيات ما بيش از همه نام برده شده تركان يغما و خلخ                    مي

لجوق و تركمان و كلموك وفارغلي و تغزغز و برطاس          و باشقر و قزاق و قراقالپاق و س       ) قرقيز(خرخيز  
و قرلغ در شمال شرقي ايران و قراپاپـاخ و كيمـاك و بجنـاك و سـالورو باينـدر و افـشار و بيگـدلي و                           

اند به نام بلغار و قبچـاق و          بزرگ نيز بوده    غربي ايران است و سه طايفه       برسخان و بيات و خزر در شمال      
اند واندك اندك طوايف ديگر در مشرق جابريشان تنگ            درياي خزر زيسته   تاتار كه زماني در همة كرانة     

  .اند گذاشته اند و تنها مغرب دريا را برايشان كرده
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اما مغوالن در پايان قرن ششم هجري و قرن سيزدهم ميالدي يعني نزديك نهصد سال پـس ازتركـان                   
اند از آن زمان بيشترترك و مغـول را           اند و چون خويشاوندي نزديك با تركان داشته         در تاريخ پديد آمده   
  2».اند از يك نژاد دانسته

  :نويسد ي آمدن ايالت ترك به ايران مي ي تحقيقات خود در باره نفيسي در ادامه
بـه   اند انـدك انـدك   زيسته در قرن چهارم هجري يكي از قبايل بزرگ ترك كه در سواحل جيحون مي      «

كـم بوميـان وسـكنة قـديم          ة گرگان را هم گرفته و كم      جنوب مايل شده و نخست خوارزم و سپس ناحي        
 گروهـي   .شده اسـت    مي  تقسيم» غززتغ«و  » غز« اين قبيلة بزرگ به دو شعبه كوچكتر         .آنجا را رانده است   

اي ازبازماندگان سلجوق نام بوده كه به اسـم   اند و در ميانشان طايفه اند تركمان نام داشته  كه به ايران آمده   
  .اند اسالمي پادشاهي كرده  و ناحية وسيعي از كشورهايسلجوقيان در ايران

انـد و اينـك قـسمتي از     انـد در آنجـا مانـده    تركمانان از همان زمـاني كـه بـدين نـواحي فـرود آمـده          
  .كنند آنهاجمهوري تركمنستان شوروي و قسمت ديگر تركمانان سرزمين گرگان را فراهم مي

انـد قبايـل تـرك را بـه دو شـعبة               پديـدار شـده    از زمانيكه تركان در مـشرق و مغـرب دريـاي خـزر            
هاي تركي امـروز را هـم بـه تركـي شـرقي               اند و زبان    تقسيم كرده »  تركان غربي «و  »  تركان شرقي « اصلي

  .كنند وتركي غربي قسمت مي
      .....  �  

انـد و     زيـسته   هـاي قفقـاز مـي       هـا در شـمال كـوه        تركان غربي چنانكه پيش از اين اشـاره رفـت قـرن           
وههـاي بلنـد و دشـوار گـذر آن سـرزمين مانعـشان بـوده اسـت كـه بـه ايـران بتازنـد و حتـي                             ك  رشته

ساساني بدين مانع بزرگ و طبيعي قناعـت نكـرده ديـوار بـسيار اسـتواري ماننـد ديـوار چـين              پادشاهان
  .اند چنانكه ديواري هم در برابر تركان شرقي كشيده بودند دربرابرشان ساخته

اند و طوايف جزء آنهاكه بعدها     غربي همان خزرها و بلغارها و قبچاقها بوده       ترين طايفة تركان      معروف
بايـد از ايـشان       اند بيات و افشار و بايندر و سـالورند و بـه داليلـي ديگـر قاجارهـا را هـم                      به ايران آمده  

  3».دانست

بـويژه  طقـه  يا هيچ قوم ديگري كه ساكن منها  سند و روايتي مبني بر تعلق ترك هيچ  ،  تا اوايل عباسيان  
  .موجود نيست، ي نژاد آن به اورال و آلتايي رسد  باشد و ريشههادر نواحي زيست كُرد

  :نويسد  مييروسمورخ نويسنده ديگر ايراني از زبان زوالليان 
آن با  هاي سيحون و فاصلة از روزگار باستان در كرانه ،  نشين ترك كه نام غز يا اغوز داشتند         قبايل كوچ «

نـشين    كـوچ   در نيمة دوم سدة دهم ميالدي غزان بـا ديگـر قبايـل            . زيستند  رياي خزر مي  درياچة آرال و د   



 
تر بودند كه     غزان سلجوقي ازهمه عمده   ،  در اين اتحاد  . آسياي مركزي متحد شدند و دولتي پديد آوردند       

. آوردنـد دهم ميالدي غزان اسالم    در نيمة دوم سدة   . را بر خود نهادند   » كينين اوغوز «نام سلجوق از قبيلة     
بـويژه  ، هـاي همـسايه   اندازي به سرزمين از اين رودست، هاي كافي در اختيار نداشتند   چون غزان چراگاه  

  4».ها را آغاز كردند هاي داراي چراگاه سرزمين

خاورميانه   و دسته دسته به مناطق    ،  تركان غُز نيروي مقتدر و حاكم منطقه شدند       ،  بعد از سقوط سامانيان   
  .عرب و آسياي صغير رو آوردندها  سرزمين، كُردستان، ارمنستان، ربايجانآذ، به ويژه خراسان

و خالفـت عباسـيان را بنـا نهادنـد و         دادنـد   امويان را شكست    ،  عباسيان خود به كمك ملل غير عرب      
نيـروي مـزدور    مجبـور بـه اسـتفاده از         قلمرو دولتـشان     وسيعحفظ پايتخت و حاكميت و سرزمين         براي
 را بـا زور وارد      اهالي گيالن و ديلم   ،  از همان آغاز استقرار دولتشان     خلفاي عباسي  .غير عرب شدند    اقوام

اي از حيات خلفاي عباسي قدرت ديلميان بـه جـايي             در دوره . سازمان دادند   لشكر خود كردند و آنها را       
 سـپاه   سرداران،  سياسي و نظامي را از دست داده بود و تنها قدرت ديني را داشت              رسيد كه خليفه اقتدار   

. نهادنـد   القاب شاهنـشاه و اميراالمـراء را بـر خـود مـي            ،  و نه از تبار عرب بودند       كه نه از خاندان عباسي    
و احتمـال داشـت كـه بجـاي خلفـاي           ،  خطر بزرگي شده بودنـد    تبديل به   خالفت    ديلميان براي دستگاه  

فرمانـدهان  بانفوذ و    افراد   چون قبايل ديلم و گيالن و مازندران      ،  نهند خود را بنا  متعلق به   دولت  ،  عباسي
اميه به  توانستند اين خالء سياسي را همچون اوايل اسالم و بني   خلفاي عباسي نمي  . داشتند سپاهزيادي در   

بايست متكـي بـه جنگـاوران مـزدور غيرعـرب             لذا مي ،  وسيله جنگاوران باايمان و چابك عرب پر كنند       
  .باشند

 8، بود الرشيد كه مادرش كنيزي ترك پسر هارون)  م .227 ـ  218(باهللا  هشتمين خليفه عباسي المعتصم«
هـاي     هزار غالم ترك را خريد و از آنان سپاهي قوي و مـسلحي بـراي اقتدارپايـه                 18اي    هزار و به گفته   

شـهري    خود در برابر نيروهاي ديلم و ياغيان ديگر سازمان داد و بخاطر آنان پايتخت خود را از بغداد به                  
ها از    ترك. و با اين كار راه وسيع هجوم ايالت ترك را به خاورميانه گشود             5».انتقال داد تازه به نام سامره     

  .كننده در منطقه تبديل شدند آن زمان ديگر به نيرويي مهم و تعيين
  :نويسد خود ميتحقيق نفيسي در 

مغوالن   هجري 619اند در سال      هاي قفقاز طوايف مختلف از نژاد ترك ساكن بوده          از آن سوي كوه   ... «
مغـول بـر همـة      اسـتيالي 702از همين راه قفقاز به روسية امروز و به سرزمين سالوها تاختند و تا سال            

در آغازقرن هشتم هجري كـه      . اند   بر قسمتي از اين كشور مستولي بوده       866روسيه باقي بود و سپس تا       
ز شمال و مشرق و جنوب و ا راندند از چهار سوي يعني سالوها اندك اندك مغوالن را از كشور خود مي  
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دادند ونـواحي را كـه در همـسايگي ايـشان و بـه                مغرب ولي بيشتر از جنوب قلمرو خود را توسعه مي         
از جمله طـوايفي كـه      . راندند  تر مي   گرفتند و آنهارا از آنطرف      دست اقوام و ملل ديگر بود از دستشان مي        

ن تركان غربي بودند و ايـشان دو راه بيـشتر           سالوها از جاي خود بيرون كردند و زمينشان راگرفتند همي         
نداشتند يكي آنكه از كوههاي قفقازبگذرند و به جنوب آن يعني به شمال غربي ايران آنروز پناه ببرند و                   

درياي سياه پراكنده شوند و همين كار را هم كردند و به همين جهت است كـه از                    ديگر آنكه در سواحل   
ر شبه جزيرة بالكان و شبه جزيرة كريمـه و در شـمال و جنـوب رود                 آن زمان تركان درتركية امروز و د      

  .اند ارس پديدارشده
 :انـد   اند همه ازين زمان به بعد پيداشـده         هايي كه از تركان در اين نواحي به پادشاهي آغاز كرده            سلسله

لـو در   اوغكـه   خانـدان ت  ،  700خاندان حميد اوغلو در آنـاطولي در        ،  699خاندان كرميان در كوتاهيه در      
خانـدان ذوالقـدر    ،  700خاندان منتشا اوغوللري در ناحيه ديگر از آناطولي پـس از            ،  700انطاكيه پس از    

، 823گـراي در كريمـه در         خانـدان ،  699خاندان آل عثمـان در      ،  740اوغوللري در البستان و مرعش در       
چوپانيـان در  ، 736ر جاليريان درايـران و عـراق د     ،  856هاي قاسموف در      خان،  849هاي غازان در      خان

قويونلـو در     آق،  780قراقويونلو در آذربايجان در     ،  737طغاتيموريان در مازندران در     ،  718آذربايجان در   
  6»... و780آذربايجان در 

 نوشته  » كُرد در عصر فتوحات ترك    «عنوان  تحت  نويس كُرد امين زكي در كتاب تاريخ كُردستان           تاريخ
  :است
)  م .1209(جوقيان بودند از ري برخاسته و به منـاطق غـرب رو كردنـد               ن سل قراوال  پيشاوغوزها كه   «

با سه هزار سپاهي كه تعدادي از آنان كُردبودند         ،  نام داشت »  طاش فراش «ويكي از فرماندهان غزنوي كه      
ر اجبـار وادا    وي را بـا    ؛فرماندة كُردها بدست اغوزها افتـاد     اتفاقاً   . و جنگ درگرفت   ندبر آنان بست  را  راه  

و   سلجوقيان پيروز شـدند     با اين طرح بر     ،  دناي براي كُردان بنويسد كه از جنگ دست كش          كردند كه نامه  
  .اغوزها پيشروي كردند

شهر مراغه را ويران و تاراج كردنـد وبـسياري   ، اوغوزها به اطراف مراغه رسيدند) ق. ه  429(در سال   
سـپس ايـالت كُـرد      .تاختند و بسياري را كشتند    »  نيهازب«و بعداً به عشيرت     ،  از اهالي را به قتل رساندند     

اوغوزهـارا  و مقاومت شديد به هر نحـو ممكـن           مقابله   باشدند و   متحد  با حاكم آذربايجان    ،  اين نواحي 
  .برگرداندند

 و  زدنـد قتـل و غـارت      دسـت بـه     و در آنجـا     كـرده   گروهي ديگر از اوغوزها تا ارمنـستان پيـشروي          
گرچـه  ،  هازبني ريختند ايل ابوالهجا   و بر سر    حركت نمودند   اف اروميه   و به اطر  نموده  نشيني    عقب  سپس



 
شدند اما به علت تعداد زيـاد لـشكريان اوغوزهـا، كُردهـا شكـست               جنگ سختي باآنان هم     وارد  كُردها  

  .خورده و پراكنده شدند
سوزان ابن    واه« مؤسس اين حكومت     . هجري حكومت روادي كُرد در تبريز شكل گرفت        420در سال   

  .سلسله است پيشرو اين»  ديسيم«حكومت ،  هجري دوام يافت426است كه تا سال »  مالنما
 دوام 756و تـا سـال   تأسـيس شـد   در فـارس    )  شـوانكاره (حكومت شبانكاره   )   هجري 421(در سال   

  .يافت
 دور  بعد از اين كه تمامي سران اغـوز را بـا حيلـه            »  مظفر واه سوزان ابن مامالن    « هجري   432در سال   

و بسياري از آنان را بـه قتـل         كرد   حمله    آنان هم  لشكريانو سپس به    كرد  همگي را اسير    ،  جمع كرد    هم
و به واليت حكاري از توابع موصـل رو         يافتند  اروميه از اين حمله نجات       آغوزهاي اطراف    ولي،  رساند
ردهاي آن نـواحي     كُ .كردند  زياديو غارت   هاي منطقه گرفتار شده بودند،        در حالي كه در كوهستان    كرده  

و كردنـد   و بـسياري را اسـير       رساندند  را به قتل    از آنان    نفر   1500و  كردند  آنان را محاصره      از هر طرف  
  .در ميان اسرا هفت امير اوغوز هم بود، گرفتند به غنيمتهم اموال زيادي را 

تحـت  كـه   اي    دسـته .  كردنـد  دسـتي   پـيش با عجلـه    از ترس   اغوزها  ،  با نزديك شدن سپاه طغرل بيگ     
  هنـوز در شـرق ايـن واليـت         نـد عمر رو كرد    به جزيرة ابن  راه كوهستان   منصور بود از    به نام   اي    فرمانده

و بازابدا و     به دياربكر رو كرده و دست به تاراج ناحيه كاردي         » بوقا« كه جناحي ديگر به فرماندهي       ندبود  
  .حسينيه و فيشخاپور زده بود

تواننـد   پي برد كـه اغوزهـا نمـي   اي كه كرد،  طي محاسبهواني سليمان ابن ناصرالدوله مر،  حاكم جزيره 
ُكردهـاي    اي منصور فرمانده اغوزها را گرفت و به كمك          لذا با حيله  ،  از بهار از ناحيه جزيره رد شوند        قبل

ولي اين حركـت  .بر آنان تاخت و تا اطراف نصيبين عقب راند و عدة بسياري را كشتند         »  فينك«باشناوي  
نع خسارت لشكريان اوغوز شود و در نهايـت خـود را بـه دياربكررسـاندند و همـه آن                    نيز نتوانست ما  

  آنها از دياربكر دورتااغوزيان داد  حاكم مرواني دياربكر اموال زيادي به     . نواحي را ويران و غارت كردند     
 انجـام و قتل و غارت زيـادي  ، كرده اشغال كردند و دو بار شهر راحركت سپس به طرف موصل    . شوند
  .ياري كرد از امراي عرب و كُرد طلب، غالم امير موصل براي دفاع. دادند

رومانس چهارم در دشت مالزگرد مغلوب واسـير        ،  كه امپراطوري رم  )  م .1017( هجري   463در سال   
هـا و     حكومتهمه  ،  ارسالن افتاد   همة ارمنستان و كُردستان كم كم به دست حكومت سلجوقي آلپ          ،  شد

و سرزمينـشان بـه     شـدند   يكي بعد از ديگـري منقـرض        تا آن وقت مستقر شده بودند       كه  امارات كُردي   
  .سلجوقيان افتاد دست
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 ومـديريت   مانده بود به علـت سـوء        برپااخالت  در   هجري آخرين حكمران مرواني كه       493در سال   
  .دافتا ـ  حاكم تبريزـ  و حكومتش به دست سوكمان قطبي غالم آتابيكمتزلزل شد، نارضايتي مردم

و  نفاق. بسياري متحمل شدند  ت  اواليات كُرد كه در مسير راه بودند خسار       ،  خالصه در استيالي ترك   
بطور جمعي و برادرانـه در برابـر ايـن امـواج مقتـدر             به عنوان مانع نگذاشت     اي كه در بينشان بود        تفرقه

بـسياري  و جـاني    مـالي   و خـسارت    بـود   ثمر    بيمقاومت فردي و جداگانه آنها      بايستندو به همين علت     
تـا بـه      كه ذاتاً از ابتداي تاريخ    ،  از بين نرفت   اين گير و دار   رامتحمل شدند و هيچ قومي به اندازه كُرد در          

و و تفرقـه     همگـي در نتيجـة نفـاق      ،  بينيم كه آشفتگي و ويراني اين قوم        امروز اگر به دقت بينديشيم مي     
  7».خواهند شدديگران  ي زير دست و پاهمواره، بوده و تا اين وضع دوام يابدعدم اتحاد آنان 

ترك، غُـز، تركمـان،     اي كه با نام       ايل و قوم و ملت جداگانه     ،  تر  دقيقبه عبارتي   بدين ترتيب ترك و يا      
بود به كُردستان آمدند و در بعضي از نقاط به تعداد انبـوه سـكني گزيدنـد و چنـدين                    ... و   مغول، آذري 

، اتـابكي ،  از جمله خاندان سـلجوقي    ،  ندا  هكي از كُردستان گذشت   امواج بزرگ تر  . نمودند  دولت را تأسيس  
حملـه  ،  بعدها. مركز حكومت خود را در قلب كُردستان ايجاد كردند        ... قويونلو  آق،  قويونلو  قره،  جاليري

و ايجـاد پايتخـت در مراغـه نزديـك كُردسـتان و      ، به ويژه لشكركشي بزرگ هوالكو به بغداد   مغوالن هم 
  .همگي از كُردستان گذشتند، تيمورلنگ حمالت

  نقشي مؤثر داشـته    ها در كردستان   ترك متراكم شدن موقعيت نامناسب جغرافيايي كُردستان در اسكان و        
ي يونانيان در آسياي صـغير خاتمـه          ها كه به سيطره     بزرگ تركان سلجوقي با بيزنس    درگيري  حتي  ،  است
سر نواحي گرديد و بعدها موجب به وجـود         ترك در سرا  انتشار و نفوذ    دائم و    آغاز اسكان و موجب   داد  

  .در سرزمين كُردستان روي داديعني )  م1071(، در مالزگردآنهم آمدن دولت عثماني 
ب بودند اين بار    اعركشورگشايي ا كُردها بعد از فتوحات اسالم تا آن زمان در جنوب تحت فشار             اگر  

ادند كه آن هم فشار مضاعف اقـوام        افتتري     نيروي قوي  فشارشرق هم تحت    از طرف شمال و از جانب       
  .دبوو بعدها هجوم ويرانگر مغول تازه وارد ترك تبار براي اسكان و نشر و نفوذ خود 

   تأسيس دولت ايران
از اردبيـل دسـت بـه اشـاعه طريقتـي از تـصوف زد كـه در        ) ه 650 ـ  735(الدين اسـحق   شيخ صفي

هـاي آذربايجـان      ان ايـالت تركمـان و آذري      طريقت صفوي در ميـ    . مريدانش به صفويه شناخته شد      ميان
 بيـشتر شـان     قـدرت دينـي و دنيـوي      ،  روز بـه روز     وي  بعد از  ش پسر و نوادگان   .يافتگسترش  وآنادول  

هر كدام كاله قرمزي برسر به بعد از زمان سلطان حيدر  ،  مريدان صفوي براي تمايز خود از مردم      . شد  مي
حـسن    اوزون. خواندنـد   ها را قزلباش مـي      ولي مردم آن  ،  دگفتن  گذاشتند كه خود آن را تاج حيدري مي         مي



 
، خديجـه  خودر ، خواهخويشاوندي برقرار كردرابطه قويونلو با اين خانواده  پادشاه آق ) ه .882 ـ  873(

الدين درآورد بود و بعدها دخترش مارتـا را هـم بـه عقدسـلطان        را به نكاح سلطان جنيد نوه شيخ صفي       
  .دحيدر پسر شيخ جنيد درآور

قدرت براي كسب شيخ جنيد در رقابت ، ي اين دو خانواده بهم خورد  بعد از مرگ اوزون حسن رابطه     
سلطان حيدر هـم در پـي رقابـت قـدرت و     . شدجانشين وي در مقام شيخي حيدر فرزندش ، كشته شد 

ـ از وي چنـدين پـسر   ، حيـدر  بعد از كشته شـدن . قويونلو كشته شد جنگ بافرمانروايان شيروان و آق    ر ب
بـه قـدرت رسـيدن    قويونلو از  سلطان يعقوب آق ،  ... ابراهيم و ،  اسماعيل،   علي : جمله ازمانده بود،   جاي  

ولي مريدان صفوي علي را به جـاي پـدر          ،   را در قلعه استخر شيراز زنداني كرد       انآنپس  ،  ترسيد  آنها مي 
  . منصوب كرده بودندخود»  سلطان« و» مرشد«در سمت 

بعد از مرگ سـلطان يعقـوب       ها    كشمكشاين  . بودندكشمكش  ين خود دائم در     قويونلو در ب    اميران آق 
كوشـيد كـه از مريـدان صـفوي         ،  بيگ جهت تقويت قدرت خـود       رستم. بيشتر و شديدتر شد     .(     ه 896(

سـلطان علـي    ،  زادگانش را با احترام از قلعه استخر به تبريـز آورد            در اين راستا عمه و عمه     ،  استفاده كند 
بـا مـرگ    ،  )  ه 898( جنگ بايسنقر كشته شـد       اين در   .اش برانگيخت   ليه بايسنقر عموزاده  ومريدانش را ع  

ميـان   اي وي را از     خواست بـه حيلـه    ،  بيگ از او به هراس افتاد       رستم.  سلطان علي نيرومندتر گرديد    وي
روهـاي  ني.جمعي راه فرار را پـيش گرفتنـد         سلطان علي به اين موضوع پي برد، خود و مريدانش دسته          . بردارد
يقـين كـشته شـدن     سلطان علي به).   ه900(در اين تعقيب سلطان علي كشته شد   . بيگ تعقيبشان كردند    رستم

گويند قبل از كشته شدنش با دست خودكاله سلطاني قزلباش را از سـر              چرا كه   نموده بود،   بيني    پيشخود را   
  .بودذاشته گ سال داشت، 8خود برداشته و بر سر برادرش اسماعيل كه در آن زمان 

كـشته شـدن يكـي بعـد از     ، ه بـود طريقت صفوي تبديل به يك نهضت ديني ـ سياسي نيرومندي شد 
 هموار كـرد كـه قـدرت سياسـي را بـه              را زمينهبلكه  باعث اضمحالل آن نشد،     رهبرانش نه تنها      ديگري

ل و سلطان مرشد كامدر جايگاه اسماعيل برادرش را ، صفوي بعد از كشته شدن علي       مريدان. دست گيرد 
قويونلو    جانش از خطر اميران آق     اما براي حفظ  ،  او را دراردبيل مخفي كردند    قرار داده بودند مدتي     خود  

 سـال   .اسماعيل مدتي در رشت و چند سالي مخفيانه در الهيجـان زيـست            . بردند  او را به گيالن   مخفيانه  
طبـق  ،   شده بـود   ه سال 13او كه تازه    ،  دقويونلو به جان يكديگر افتاده بودن       امراي آق در حالي كه    )   ه 905(

و بـه   كـرد   از الهيجان دعوت خويش را آشـكار        ،   كرده بودند  يحاطريقت برايش طر    كه خلفاي اي    برنامه
و هـر لحظـه     ،  پيوستند  درطول راه مريدان پدر و نياكانش به صف لشكريانش مي         . سوي اردبيل براه افتاد   

  .شد شان بيشتر ميتعداد
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و   قويونلو را درهم شكـست      فرمانروايان شيروان و اميران آق    ،  درگيري خونين اسماعيل در يك سلسله     
    ه 907(شاهي نشـست    پادقويونلو در تبريز بر سر تخت         شهر تبريز را تصرف كرد و بجاي پادشاهان آق        

  :هاي سلطنت خود را بر چهار اصل بنياد نهاد او پايه).   م1501.
ي امـام علـي    بـود خـود را نـوه   رسـم كـرده   ز نياكانش اي كه يكي ا اسماعيل طبق شجره،  ـ سيادت 1
  8.دانست مي

نـوه  گرچـه در حقيقـت   ، دانـست  طريقـت صـفوي مـي   »  مرشد كامـل «اسماعيل خود را ،  ـ طريقت 2
  .الدين اردبيلي مؤسس اين طريقت بود صفي شيخ
، مـود ناعـالم  شيعه را مذهب رسـمي دولـت   ، اسماعيل در اولين روز اعالم پادشاهي خود،  ـ تشيع 3

اسـم بـرده    دوازده امـام    از  در مساجد اذان را به سبك شيعه ادا نمايند و در خطبه نماز جمعه                داددستور  
  . شوندي راشدين لعن وسه خليفه، شود
سـازد و  متـشكل   »دولت متحد«اسماعيل تالش كرد سرزمين ديرين ايران را در يك ،  ـ ايراني بودن 4

  .را زنده سازد فرهنگ ايراني
 داد چـون  شناخته شده بود با ظهور صفويه اين عنوان را از دست            »  فارس«تا آن زمان دولتي     ايران كه   

تخلـص  را »  خطـايي «شاه اسماعيل فارس نبود و ترك بود و حتي به زبان تركي ـ آذري شعر سروده و   
 حتي كساني كه مؤسـس    ،   بود ياش هم ترك    زبان محاوره و دربار و خانواده     ،  شعري خود قرار داده است    

مقامات دربار و حكمرانان نواحي و سران همگي از هفت          ،  نيروي محافظ و لشكريانش   ،  بودند  حكومتش
سـاختار ايلـي و     داراي  افشار و ذولقدر بودند كـه       ،  قاجار،  استاجلو،  تكلو،  روملو،   شاملو :آذري  ايل ترك 

  .جنگ و جدال بودنددر ي طوالني  تجربهداراي 
  :است كي از تحقيقات خود نوشتهنويسنده ايراني نصراله فلسفي در ي

از واليات عراق عجم و اصفهان وفـارس و         ،  شاه اسماعيل سراسر ايران را    ،  پس از تسخير آذربايجان   «
خراسان رانيـز بـا شكـست       ،  قويونلو گرفت   از سالطين آق  ،  تا خوزستان و قسمتي از عراق عرب      ،  كرمان

كشورگـشايي و پيـروزي       ش كه ايـن همـه     و سران قزلبا  ،  خان ازبك به تصرف آورد      دادن و كشتن شيبك   
در هـر واليـت بـا القـاب و     ، بـود » مرشد كامـل «هاي ايشان در راه  فشاني و دليري و فداكاري   نتيجة جان 

حكومـت مـستقل يافتنـد و داراي اراضـي و           ،  عناوين اميراالمراء و بيگلربيگي و خان و سـلطان و بيـگ           
  .امالك پهناور شدند

تقـسيم    هاي آنجا را ميان سرداران قزلبـاش        يت غنايم و اسيران و زمين     شاه اسماعيل پس از فتح هر وال      
گـوي    پارسـي   بـر ايرانيـان اصـيل     ،  بدين ترتيب در سراسر ايران طوايف ترك نژاد و تـرك زبـان            . كرد  مي



 
هـاي بـزرگ      و طبقة ممتاز صاحب قدرتي در ايران پيدا شد كه تمـام مقامـات ومنـصب               ،  فرمانروا شدند 

بـه  . كرد  ر دست داشت و بر مردم ايران در كمال استبداد وقدرت حكمروايي مي            لشكري و كشوري را د    
كشور ايـران را مملكـت قزلبـاش        ،  ناميدند  مي  با آنكه شاه را شاهنشاه ايران     ،  همين سبب در دورة صفوي    

 قزلباشـان  .سـاخت  شاه اسماعيل به تركي شعر مـي ، شد در دربار ايران به تركي سخن گفته مي       . گفتند  مي
شـمردند و ايـشان را بـه تحقيـر تـات و تاجيـك                 تر وبرتر مـي     ود را از مردم اصيل ايراني نجيب      ترك خ 

  9».خواندند مي

كـار    خويي را در برابر دشمن و مخالفانش بـه          هايش اوج سنگدلي و درنده      شاه اسماعيل در لشكركشي   
  .برد مي

پـدر فـرخ را از گـور          اهللا  هـاي پوسـيده خليـل       اسـتخوان ،  در جنگ شيروان بعد از كشتن فـرخ يـسار         
هاي مخالفان پدر و نياكانش  بعد از تصرف تبريز هم به همان شيوه استخوان. آورد و به آتش كشيد      بيرون

در بغداد هم استخوان ابوحنيفه را از گور بيرون آورد و بـه جـايش   . ها را آتش زد  را ازگور درآورد و آن    
و در ميـداني    ،  ه بـود  انداختـ فر ديگر به قفس     را بعد از اسارت با هفت ن       كوهي   محمد. سگي رادفن كرد  
بعد از تصرف بتليس جسد شيخ امير بلباسي و ديگر كشته شدگانش            .  زنده سوزاند   زنده عمومي اصفهان 

  .ندميدان آتش زدگوك را در 
خـان    شيبك  گ شاهلو را كباب كرده و گوشت      يمريدانش گوشت مرادب  ،  به فرمان شخص شاه اسماعيل    

و بـه عنـوان هديـه بـراي سـلطان          كردنـد   ردند و پوسـت سـرش را از كـاه پـر             ازبكي را بطور خام خو    
 و  ندو هر قسمت از اعضاي بدنش را براي يكي از حكمرانان نواحي فرستاد            كردند  بايزيدعثماني ارسال   

  .نوشيد مينوشي در آن شراب  در بزم بادهشاه اسماعيل را زراندود كرد و خود  ي سرش كاسه
آنچنانكـه  در آن   اي كه براي شـاه اسـماعيل نوشـته بـود و               ين بايقرا در نامه   به علت اينكه سلطان حس    

ـ شاه اسماعيل ، با احترام ياد نكرده بود  از او   بود    بايسته  وي تاخـت و هفـت هـزار نفـر از افـرادش را      رب
 وچون مادرش يا چنانكه بعضي از منابع ديگر گويند نامادريش با يكي از رقيبـان پـدرش ازدواج          .كشت
  10.وددر وسط بازار تبريز با شمشير او را دو نيم كردكرده ب

  
و در بـسياري از منـاطق اميـران         بـود   قويونلو رفتارشان با كُردها خشن        قبل از ظهور صفويه امراي آق     

زمـاني كـه امـراي    . كردنـد  و خـود و عـشايرشان بجـاي آنـان حكمرانـي مـي            نموده  كُرد را بركنار      بومي
ن بهم خورد و به جان هم افتادند و خبر قيام شاه اسماعيل بـه كُردسـتان                 شا  خود رابطه   قويونلو در بين    آق

ميرشـرف  . افتادندبه تكاپو   قويونلوها    بيرون راندن آق  براي  اميران كُردهم در مناطق خود هر كدام        ،  رسيد
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و شيخ حسن چمشگزك و ميـر       ،  سيرت و حسن كيف   ،  جزير وبوتان و ملك خليل ايوبي     ،  فرزند ميربدر 
  11.قويونلوها پاك كردند سرزمين و نواحي خود را از تسلط آق كريانالدين م سيف

 شاه اسـماعيل  خود را به آنها واگذار كند اماحكمراني مناطق تحت حاكميت انتظار داشتند   اميران كُرد   
او نيـز از همـان سياسـت        . خواسـت يـك دولـت مركـزي تأسـيس نمايـد             ت كرد چرا كه وي مي     مخالف
اميران كُرد را بركنار و اميـران قزلبـاش را بجـاي آنـان در               وي هم   ،  كرد  روي مي قويونلو پي    آق هايتركمان

  .كرد كُردستان جايگزين مي
ــا لشكركــشيشــاه اســماعيل  در مــدت چنــد ، داد  كــه در چهارســوي قلمــروش انجــام مــييهــاي ب

 تهديـد به  و  به مرزهاي پيشين امپراتوري ساساني رساندها را، و مرزامپراتوري وسيعي را بنياد نهاد  سالي
قلمرو كُردستان به   طريق  از  بزرگ  لشكركشي  آن  ياوزسليم در   . شدتبديل  امپراتوري عثماني   جدي براي   

 1514ــ        ه 920( شاه اسماعيل    رببراي اولين بار در دشت چالدران شكست سختي           و حمله برد  صفوي
چنـد  و مانـد  بلكـه همچنـان   ، كردنه تنها دولت تازه بنياد ايران را ساقط ن ،  ولي اين جنگ  .  آورد وارد)  م

از با قيام و سرپيچي اقوام غير تـرك تحـت تـسلط خـود و                حال مقابله و درگيري     در   از يك طرف     قرن
  .در جنگ بودها و اقوام همجوارش  دولتطرفي با 
گيـري    نوشي و گوشـه     شكست به باده  اين   شاه اسماعيل از حسرت      ،جنگ چالدران شكست در   بعد از   

بلكه حتي نتوانست بـا سـلطان عثمـاني         ،  نتوانست شكست چالدران را تالفي نمايد      تنها نه   وي .پناه برد 
    ه 930(در سن جواني بر خاك سر نهاد        شكست  اين  حسرت  و در   ا .هيچ پيمان صلحي راهم منعقد كند     

  .ميقي را به ميراث براي جانشينانش از خود به جاي گذاشتكينه عو )   م1524ـ 
  

  :  بخش دوم
   ير بافت جمعيتي شرق كُردستانصفويه و تغي

از ميـان   ي رود ارس و از آنجـا هـم            كنارهتا  هاي قفقاز      كوه يي جنوب ها  دامنه انصفويسلسله  تا اوايل   
محـل   و همه منـاطق جنـوب درياچـه اروميـه،            ي اروميه   وخوي به طرف جنوب تا درياچه     ،  مناطق ماكو 

،  تركـان غـوز   و مهـاجرت خالفـت عباسـي   ،   اسـالم  وحـات فتاوايل   رويدادهاي. كُرد بود زيست ايالت   
 تركيـب جمعيتـي     درقويونلو نتوانسته بود      قويونلو و آق    قره  مناقشه و مقابله ايالت تركمن    ،  حمالت مغول 

مغـول و   ،  تـركمن ،  بازماندگان ايل و طوايـف تـرك       ازتعدادي  گرچه  . دهدب ات اساسي اين نواحي تغيير  
حتـي در   ،  كُـرد بودنـد   ،  اكثريت ساكنان و حكمرانانش     اما هميشه ،  آذري در اين مناطق ساكن شده بودند      



 
... ومكريـان   ،  حكـاري ،  برادوست،  محمودي،  دنبلي،  امارات مقتدر كُردچمشگزك  ،  اوايل پيدايش صفويه  

  12.ي اروميه وجود داشتند درياچه و جنوب، غرب، در نواحي شمال

صب شـديد مـذهب   در سياسـت دينـي تعـ   ، بنيانگـذار دولـت صـفوي   ) ه930 ـ  907(شاه اسـماعيل  
، شـاملو ،   و در سياست ملي هم تعصب شديدي براي هفت ايل آذري قزلبـاش             13 عليه سني داشت    شيعي
هـايش    افشار و ذوالقدر كه نيروي اصليي در ايجاد حكومت و لشكركشي          ،  قاجار،  تكلو،  استاجلو،  روملو

  14.درمنطقه بودند داشت

  : بود در قبال كُردها بر سه اصل استوار شاه اسماعيلسياست
  . كُردهاو انتصاب سران قزلباش با عشايرشان بجاي، بومي كُردعزل و تضعيف قدرت امراي  ـ 1
كُردستان به دست كشيدن از مـذهب سـني و گرويـدن بـه      شده اشغالمردم نواحي مجبور كردن  ـ  2

  .جعفريشيعه مذهب 
  .ا قساوت تمام بهر نوع مخالفت و سرپيچيكردن و سركوب ، و ارعاب مردماعمال خشونت  ـ 3

 از ارزنجان به دياربكر و از آنجا به موصـل و بغـداد              و كُردستان   كه از لشكركشي  آن  شاه اسماعيل در    
در اقدامي نـورعلي خليفـه روملـو را بـه سـركوب             .  خودداري نكرد  از هيچ نوع خشونتي   ،  ولرستان كرد 

 بـه سـركوب ايـالت كُـرد         و خان محمد خـان اسـتاجلو را       ،  به ويژه ايل چمشگزك   ،  كُرد ارزنجان   ايالت
به تسليم امرا و حكمرانان كُرد و جانشين كـردن سـران            با خشونت و ارعاب      آنان هم    .گماشت دياربكر

شاه خود با لشكري    )  ه 912(در زمستان   . قزلباش وعشايرشان در قالت و شهرهاي كُردستان دست زدند        
 جمعـي  طور دسـته امراي كُردستان به در حالي كه   ،  و در آنجا اقامت گزيد    ،  ي خوي رفت    به ناحيه بزرگ  

و هـر   كـرد   اي همگـي را دسـتگير         بدون هيچ بهانه  ،  ه بودند رفت  وي نزدبراي ابراز اطاعت و وفاداري به       
چاپـان  ،  اشغال كُردستان اعزام داشـت     رايو نيروهايش را نيز ب    ،  از بزرگان قزلباش سپرد    يكيكدام را به    

 و  15بگ تكلو را به جزير و بوتـان         و يكان ،  ملو را به حكاري   بتليس و ديوسلطان رو     سلطان استاجلو را به   
خان وصاروعلي مهردار شاملو را بر سر ايالت مكري و محمودي در جنوب درياچه اروميه اعـزام             عبدي
هـاي زيـادي دسـت     عـام  و به قتلداده با ايالت كُرد انجام    را  سختي  نبردهاي  نيروهاي قزلباش    16.داشت
  .زدند

 روحـانيون ورؤسـاي     ،ي كُردستان و عربستان     شده  شاه اسماعيل در نواحي اشغال    سياست ديني و ملي     
 را )تركـ كُرد  ( و نفاق عميق ملي ) سنيـشيعه  (كُرد و عرب را بسيار رنجاند و بذر نفاق عميق مذهبي 

و ) ه 918 ـ 886(را به دربار سلطان بايزيد عثماني هايي  پيكنامه و  بار آنان هم در مقابل چندين .كاشت
ي  شـيعه  دولت تـازه تأسـيس  به   حملهرايبجهت ترغيب و دعوت عثماني ) ه 926 ـ  918(سلطان سليم 
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قلمرو خود بـه سـوي   ي  به توسعهميل آن زمان تا   امپراتوري عثماني كه     17.ايران و بركناري آن فرستادند    
ي    توسـعه  در جهـت  تالش صفويان   و  ،   خود  شرقي هايتشكيل دولت شيعي ايراني در مرز     ،   داشت اروپا

لذا . شمرد  ارمنستان و عربستان را خطر مستقيمي براي دولت خود مي         ،  قفقاز،  قلمرو و اقتدار دركُردستان   
اش را به خاورميانه معطوف       توجه،  كرد  اش را تهديد مي      كه مرزهاي شرقي   ،محو اين خطر    عالي براي   باب
  . كردارمني و عرب، لشكركشي و اشغال خاك كُرد بهاقدام و كرد 
ـ            سل بـه آذربايجـان كـه      ،  از كُردسـتان  ،   كُـرد بودنـد    انطان سليم با يك نيروي عظيم كـه بخـشي از آن

و نـورعلي خليفـه روملـو در        ،  خان محمدخان استاجلو در ديـاربكر     . مركزقدرت صفوي بود حمله كرد    
حي ي نـوا  آن دو سردار همه. نشيني كردند آذربايجان عقبطرف ي عثماني به  در دفاع از حمله   ،  ارزنجان
 لـشكر   18.سواران را تأمين كنـد    علوفه   و   غذاي خود و آتش زدند تا سپاه عثماني نتواند         را ويران سر راه   

سلطان سليم و لشكر ايران به سركردگي شاه اسماعيل در دشت چالدران در شـمال               عثماني به سركردگي  
 تبريـز پايتخـت     لشكر ايران شكـست خـورد و حتـي شـهر          .  )  ه 920(اروميه بهم تاختند      ي  غربي درياچه 

  19.نيروهاي عثماني افتاد صفويه به دست

منجـر  حتي اين پيروزي نتوانست دولت صفوي را منقرض سازد و       ،  به علت عدم تداوم حمله عثماني     
خـونين و طـوالني بـين ايـن دو      كشمكش  بلكه مبدل به آغاز     ،  بسي هم نشد    هيچ توافق و آتش   انعقاد  به  

  . شداي عظيم منطقه نيروي
شـاه   و سلطان برخالف، ي عثماني درآمد     چالدران بخش وسيعي از كُردستان به زير سلطه        در اثر جنگ  

  .ايران فرمانروايي امارات را به اميران كُرد واگذار كرد
رقابت سياسي ـ  غالب نشدن يكي از اين دو قدرت در موقعيت ژئوپولتيك كُردستان ميان دو دولت و 

  :دليل درگير كرد ها را از چند جهت بيكُرد، درگيريطوالني شدن جنگ و  نظامي و
ي قلمـرو   و آن را ضـميمه  تسلط داشته باشند    كوشيدند كه بر كُردستان       اي مي   ـ دو دولت به هر شيوه     1

سران كُـرد   ،  و با زور و يا موافقت     كردند    درپي به كردستان لشكركشي مي      پيو به اين منظور     ،  خودسازند
انداختند و حتي گاهي اعضاي يك خاندان را          ه جان همديگر مي   آوردند و يا ب     را به زير فرمان خوددرمي    
  .كردند عليه يكديگرتحريك مي

، نـد داد  هر دو را ايالت كُرد تشكيل مي      سپاهيان   دو دولت بخش عظيمي از    جنگهاي بين   ـ در تمامي    2
  .شد مي و يا مجبور به مهاجرت و آوارگي نابود وبه اين ترتيب نيروي انساني كُرد

هـادر   تعـدادي از جنـگ  ، ن خود به يكي از ميادين پيكار نيروهاي نظامي دو طرف گرديـد  ـ كُردستا 3
هـاي    تبـديل بـه يكـي ازراه      ،  بين دو دولت قرار گرفته بود     چون كردستان   و  . روي داد كردستان  سرزمين  



 
در اثـراين   .  شـد  ديگـر هاي بزرگ دو طرف براي تاختن به شـهر و منـاطق اسـتراتژي                 اصلي لشكركشي 

و ، شــد مــيغــارت لــشكريان اشــغالگر توســط هــاي كُردســتان ويــران و دارايــي آن  آبــادي، هــا جنــگ
  .داد  روي ميو تلفات جاني فراوانيشده كشاورزي و دامي نابود  محصوالت

از طـرف  ، هـاي سـني بـود     از دو طرف در خطر تهديد دولت       خود، آغاز تأسيس همان  از  دولت ايران   
 بود و شاهان ايـران      هاي ازبك   از طرف شرق در معرض حمله     ي عثماني و      هميشه در معرض حمله     غرب
، لر،  از جمله ايالت كُرد   ،  كردند  جمعيتي مي بافت  در داخل اقدام به تغيير      ،  جلوگيري از اين خطرات     براي

و در  كردنـد     مـي را جهت پيشگيري از تهديد دو سوي مرز عثماني و ازبـك جابجـا               ... آذري   تركمان و 
همكـاري عليـه امپراتـوري عثمـاني     را براي ي اروپايي و مسيحي انپيمان همتا بودند خارج هم در تالش     

  .شده بودهم خطري بزرگ براي جهان مسيحيت ،  كه مدت چندين قرنپيدا كنند
ايـل كُـرد قهرمـانلو را از كُردسـتان          ،  هـا   ي ازبـك    شاه اسماعيل جهت تقويت مرز خراسـان از حملـه         

، چگنـي ،  ه طهماسب فرزندش نيز بخش عظيمي از ايـالت زنگنـه           و بعد از او شا     20خراسان انتقال داد    به
  21.كلهوري را از كُردستان به خراسان كوچانيد، زيك

 ـ  926(و سلطان سليمان قـانوني  ) ه984 ـ  930( ساله شاه طهماسب 20هاي  جنگاكثر مقاطع مهم از 
 فرزنـدان ايـالت كُـرد       رؤسا و جنگها هم   بخش اعظم قربانيان آن     ،  در سرزمين كُردستان روي داد    )  ه974
اين كه در خاتمه ،  آوردهاي زيادي در كردستان به بار ها ويراني جنگاين . ي دو دولت بودند   سلطه  تحت

   . به پايان رسيد)  م1555ـ    ه963(آماسيه  توافق ابجنگها 
  

در خـسارت بزرگـي   بـار آوردن  منجـر بـه   ) ه 960 ـ  940(ي ديگـر ايـران و عثمـاني      ساله20جنگ 
 شاه برعليه، هاي بزرگ قزلباش بود اوالمه سلطان تكلو حاكم آذربايجان كه يكي از سركرده     ،  شد  دستانكُر

اي از    ي عـده    اوالمه موجب بهم خوردن ميانه    ،   و به سلطان سليمان قانوني پناه برد        قد علم كرد   طهماسب
بـه  حملـه   بـراي   ني را   پاشا صدراعظم و سلطان عثمـا       چنين توانست ابراهيم    هم،  امراي كُرد وعثماني شد   

به فرماندهي ابـراهيم پاشـا و   ، لشكر عثماني كه بخشي از آن متشكل از ايالت كُرد بود         .كندترغيب  ايران  
 و پايتخت صفوي را تصرف      ور شد   و به آذربايجان حمله   كرد  راهنمايي اوالمه ازسرزمين كُردستان عبور      

 نيز با نيرويي عظيم از خاك كُردسـتان عبـور       سلطان سليمان خود    پيروزي   اين    تثبيت براي)   ه 940(نمود  
زمستان سخت آن سال مجدداً از طريق كُردستان از همـدان           كردن  براي سپري     و رو به تبريز نهاد و      كرد

سلطان باز هم از طريق كُردستان  .  )  ه 941( آزاد كرد    هارا از دست قزلباش    و بغداد حركت كرد   به گرمسير   
  .و تا شهر وان پيشروي كردكرد تبريز را دوباره تصرف  طهماسب شاه .به استانبول برگشت
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 هـا   عثمـاني  به علت درگير بـودن    هر دو دولت به خاطر مشكالت داخلي خود و          ،  ها  بعد از اين جنگ   
هيچكـدام تهـاجمي بـزرگ عليـه        ،  هـا   ازبـك درگيري با    ايران به     مشغول بودن  و،  لشكركشي در اروپا    به

و به سلطان سليمان پناه بـرد و او را          كرد   برادر شاه طهماسب فرار      تااينكه القاص ميرزا  ،  يكديگر نكردند 
شـاه همـين    .  تشكيل دادند   براي حمله  يعظيمسپاه  ها    عثماني.  )  ه 953(ايران نمود     تشويق به حمله عليه   

و بـه افـراد   نمود و شنب غازان را مركز خود تعيين كرد از تبريز فرار  ،  دشمن را شنيد    كه خبر لشكركشي  
سـالم  و گيـاهي را     هـيچ غـالت     مناطق سر راه لشكر تُـرك را آتـش زده و              ي  ستور داد كه همه   اعزامي د 

شاه در اين باره به قدري سـريع و دقيـق             فرمان. ها را بخشكانند     و چشمه  نگذارند و جويبارها را پر كنند     
اي آب     قطـره  ي تُـرك در راه خـود نـه          كننـده   حمله  سپاه،  نويسان ايراني   ي تاريخ   كه به گفته  ،  انجام گرفت 

اما بـه خـاطر كمبـود    ، ) ه 955(رفت تبريز داخل   سلطان سليمان اين بار نيز به     22.ديدند و نه برگ سبزي    
بـه  . وان خود را به پايتختش رسـاند        و از طريق كُردستان و راه     ترك كرد   بناچار شهر را    ،  خوراك و عليق  

، هاي اخـالت    دن و ويران كردن آبادي    ز  دنبال او شاه طهماسب به منطقه برگشت و نيرويي را براي آتش           
  23.عادل جواز فرستاد، گزل دره

سـوي  شاه طهماسب از چهار جناح نيروهاي خـود را بـه            ،  هاي بيست ساله    جنگدر آخرين مقطع از     
و سراسـر   ) 960(فرسـتاد   ... عادلخواز،  اهيمبند،  موش،  وان،  پاسين،  بارگيري،  ارجيشهاي    عهآبادي و قل  

شاه خود را به قلعه اخـالت رسـانده و بعـد از تـسخير آن را                 . 24خون غرق كرد  اين مناطق را درآتش و      
انتقـام آن لجاجـت و   و بـه  كـرد  آن را هـم تـصرف   ، يشجـ ماه محاصـره قلعـه ار       بعد از سه  . ويران كرد 
پوسـت سـركُردهايي كـه نگهبـان        «دستور داد   ،  بانان از خودشان نشان داده بودند       هايي كه قلعه    سرسختي

، البـاق ،  كـواش ،  امـوك ،  وسـتان ،  ي منـاطق وان      و براي دومين سال همه     25».زنده بكنند ه  زندقلعه بودند   
  26.و مزارع آنان را به آتش كشيدكردند را غارت .. .خوشاب

سـلطان ســليمان نيروهــاي عثمــاني را بـسيج كــرد تــا بـراي بــار چهــارم بــه    ، بعـد از ايــن حمــالت 
، آرايـي كننـد   ز اين كه نيروهاي دو دولت صـف    قبل ا ،  بعد از چند درگيري كوچك    . لشكركشي كند   ايران

. كردنـد واسـطه و فرسـتاده      نامه و   تبادل  ي بيگانه اقدام به       علت مشكالت داخلي و خطر حمله       هر دو به  
 969تـاريخ   معـادل   » خيـر   الـصلح «پيمان آماسيه شد كه به حساب ابجد بـه            منجر به اين تالشها   سرانجام  

  27. استهجري قمري

و سلطان سـليم هـيچ تـوافقي بـين ايـن دو امپراتـوري صـورت نگرفتـه بـود                     در عصر شاه اسماعيل     
چنـين    ي ايراني از طرف عثماني و هـم         توافق آماسيه موجب به رسميت شناختن رسمي دولت شيعه          ولي
  .دو طرف شدبين موقت مناقشات ارضي و مذهبي و سياسي  رفع



 
كُردستان و قسمتي از عربستان     ،  رجستانگ،   ارمنستان ،دو طرف بر پايه توانايي و قدرت      ،  در اين توافق  

ويـران شـده بـاقي    هـم  آن قلعه طرف و  ي قارص بي   بايست ناحيه   چنين مي   هم،  دو دولت تقسيم شد     بين
  28.وهر دو متعهد شدند كه مسؤوالن مرزي اختالف و تفرقه ايجاد نكنند و فراريان را پناه ندهند، ماندب

هـاي خـونين و       بعـد از شـروع تمـامي جنـگ        يعنـي   ،  بعـدي مقـاطع   در  ،  پيمان آماسيه اصلي  بندهاي  
در جريان جنگ بيست ساله     .  شد اي  نامه تازه   پايه و اساس هر نوع مذاكره و پيمان       ،  آغازگفتگوهاي صلح 

شاه طهماسب چند ايـل كُـرد را بـه          ،  جمعيت كُردستان روي داد   بافت و تركيب    مقداري تغيير در      باز هم 
، تعـدادي از ايـالت كُـرد را بـه مرزهـا انتقـال داد              همان هدف    ا ب سليمان قانوني هم  .خراسان منتقل كرد  

  : نوشته استمالمحمود بايزيدي در اين مورد
 حـاال   فرزنـدم : مادرش به وي رو كرد و گفت      ،  هنگامي كه سلطان سليمان عادل به استانبول برگشت       «
  واهند كرد؟كشورت حمله نخمرزهاي ها به  گرجي و قزلباشاز اين به بعد آيا ، تو برگشتيكه 

هـاي گرجـي وعجـم        ديواري محكم بين امپراطوري عثمـاني و دولـت         ! مادر :سلطان در جواب گفت   
  .را نداردبه ما خسارتي ضربه و هيچ وارد آوردن ام كه دشمن ديگر توان  درست كرده)  فارس(

  ؟ چگونه توانستي در اين مدت ديوار بسازي: مادر پرسيد
بـه   ادارة ايـن نـواحي را        .ام   ديوار را از گوشت و خون سـاخته        من اين ،   مادر :سلطان در جواب گفت   

 تواند آنها را شكست دهد و به داخل نفوذ كند و به مركز دولت اسالمي    نميدشمن  .. .ام   داده كُردطوايف  
  29».برسد

بـر   پسرش اسماعيل دوم كه قريب بيست سال در قلعه قهقهه زنداني بود           ،  بعد از مرگ شاه طهماسب    
پيمـان  بـه    وقتي به قـدرت رسـيد        ي و .عليه توافق آماسيه بود   گذشته  او از   ،  جلوس كرد تخت پادشاهي   

در داخل هم به جان بـرادر و        . كردند   كارشكني مي  هاو حكمرانانش در مرز   آماسيه متعهد و وفادار نماند      
اي  عـده همـراه   پري خانم خواهرش كه     .از سران قزلباش افتاد و بسياري را كشت         برادرزادگان و تعدادي  

اي او  و با توطئه شد  عصباني  وي،   از اين اعمال     ندده بود انبه شاهي رس     اسماعيل دوم را     از سران قزلباش  
محمـد  . را به عنوان شاه ايران انتخاب كردنـد       ) خودتنها برادر زنده    (را به قتل رساندند و محمدخدابنده       

لتي رسيدگي كند و همسرش كه توانست به امور دو خود نمي بودسو  كوتوله و كمالنفس و  مردي ضعيف
 ضـعف و سـستي و هـرج و مـرج     .زرنگ و كارآمد بود امور دربار وامور دولتي را به دست گرفت          زني  

. و بـه مرزهـايش يـورش بـرد      دانست  داخلي ايران را غنيمت     آشفتگي  عالي    باب. ايران را دربرگرفته بود   
ا واداشت كه به مناطق كُردنـشين آذربايجـان         ها ر   داشتند آن   ها دل خوني    از ترك كه  كُردهاي عثماني   ابتدا  

 كُردهـاي مـرزي     30،  و اروميه و اشنويه را تصرف كردنـد         در پي اين دستور خوي و سلماس      ،  حمله كنند 
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گرجستان و ارمنستان عليه نيروهاي ايـران       ،  آذربايجان  هاي ديگر عثماني به     چاالكانه در تمامي لشكركشي   
  .شركت كردند

  : نوشته استقات خودنوائي در يكي از تحقي. د
عثمـاني بـا      سـلطان ،  اي كه ميان شاه طهماسب و سلطان سليمان قانوني منعقد گشته بود             مصالحه نامه «

ولي . ايران برقرار ماند    آرامش و صلح در واليات و سرحدات غربي       ،  خط نوشته بود و حمايت كرده بود      
 وآذربايجان طغيان و سركشي باال      كُردان ساكن ميان وان   ،  پس از مرگ وي و جلوس شاه محمد خدابنده        

سپس خـود يـا بـا اطـالع         . مرزي ايران كردند    خسروپاشا حاكم وان را تحريك به تعرض نواحي       ،  گرفت
، قزلباشان كه مطمئن به مصالحة آشتي لميده بودند، فرستاد دربار عثماني لشكرياني را به خوي و سلماس    

 اميرخان تركمان بگلربگ آذربايجان توانست يكبـار        گرچه. كُردان اروميه رااشغال كردند   . درهم شكستند 
يكبـار  ،  ولي چون نتوانست حاكميت دولت و آرامش در منطقـه را برقـرار سـازد              ،  كُردان را درهم شكند   

مردم اين مناطق بناچار يا واليت خود را رها كردند و رفتند و يا              ،  واليات را پس گرفتند     ديگر كُردان اين  
  31».زيرلواي دشمن رفتند

كُردها در پـيش   را در قبال  شاه اسماعيل اول     هاي  ي توانايي خود سياست     ي شاهان ايران به اندازه      ههم
هاي جديد جامه عمل پوشـيد و   شيوهبه ) 1038 ـ  996(و اين سياست در عصر شاه عباس اول ، گرفتند
  :ه بودريزي شد پيزير اصل بنيادي بر سه 

و انتقال ايالت بزرگ كُرد به نواحي ، تي شمال كُردستانبافت جمعيبنيادي و گسترده در  ات ـ تغيير 1
  .و آوردن و جانشين كردن ايالت آذري به كُردستان، به ويژه خراسان، ايران دوردست شرق

  .تغيير اجباري مذهب مردم كُردستان از سني به شيعهتالش مستمر براي  ـ 2
  .هاي كُرد رحمانه تمامي نهضت  ـ سركوب شديد و بي3

 هجري اقدام بـه  11 در آغاز قرن كنند، ياد مي» كبير«از وي به عنوان نويسان ايران   كه تاريخشاه عباس 
ي ارس و درياچـه اروميـه كـه     به ويژه مناطق بين كنـاره ، جمعيتي كُردستان كرددموگرافي و بافت  تغيير  

ترين   يكي از بزرگهجوم عثماني به ايران بود و هم اينكه چون تبريز آن زمان هاي ههميشه يكي از شاهرا  
پايتخـت را   ،  ها  ايرانيان از ترس اين حمالت پي در پي عثماني        .  بود ها  و هم در مسير عثماني    ،  شهرها بود 
اي دورتر از خطـر عثمـاني در مركـز ايـران      به منطقهپايتخت را   و بعداً نيز    دادند  قزوين انتقال     از تبريز به  

  .يعني اصفهان انتقال دادند
  : استي سياست عشايري شاه عباس نوشته درباره»  ه فلسفينصرال«محقق ايراني 



 
ارادة   يعنـي ،  به نيروي تدبير يا شمشير از ميان برداشت و سراسر ايران را به فرمان حكومـت مركـزي                 «

خواسـتند در قلمـرو ايـل وعـشيره خـود             با رؤساي طوايف و عشايري كه مي      ،  شخصي خويش درآورد  
مالحظه و    بي،  فرمانش باز زد    و هر يك را كه سر از قبول       ،  فت درآمد از در مخال  ،  مستقل و فرمانروا باشند   
كه درسرحدات غربي آذربايجان و كُردستان ،  مخصوصاً با آن دسته از ايالت كُرد.درنگ از ميان برداشت

سـبب  ،  در عهدپادشاهي پدرش سلطان محمـد خدابنـده       ،  هاي ايران و عثماني     و در جنگ  ،  بردند  بسر مي 
بـا كمـال سرسـختي و       ،  سـلطان عثمـاني پيوسـته بودنـد         دولت ايران روي برتافته بـه     اشتراك مذهب از    

  .رحمي رفتار كرد بي
بــراي آنكــه از قــدرت و تــسلط آن ايــل در ، ايــن پادشــاه غالبــاً پــس از مطيــع ســاختن ايــل يــاغي

ن رابـه   و جاي ايشا  ،  فرستاد  چندين خانوار از مردم آن را به واليتي دوردست مي         ،  اش بكاهد   قلمروديرينه
جريمـه    گـري   در همان حال نيز افراد ايـل را بـه گنـاه يـاغي             . داد  اي از مردم واليات ديگر ايران مي        دسته
  32».گرفت كرد و مبالغ هنگفت ازيشان مي مي

 پنجاه هزار خانوار از ايل بزرگ چمشگزك و تعداي از ايالت ديگـر            )  ه 1011(شاه عباس بعد از سال      
و حـشم بـه خراسـان    گلـه  هـا را بـا    آنهـم  و از آنجا داد تهران انتقال هاي جنوب  كُردستان را به دشت   

 بـراي پـر     33.هـا سـپردند      به آن  ها را  شمال شرقي ايران در برابر يورش ازبك       هايحفاظت مرز  و كوچانيد
تعـدادي از ايـالت بـزرگ و        متعاقبـاً   ،  سياسـت با درپـيش گـرفتن همـان        ،   آنها در كردستان   كردن خالء 

  .ه كُردستان به كار بردجنگجوي قزلباش را ب
  

پـر   عمـالً ،  برنـد   نـام مـي   »  خـان لـپ زيـرين     «و  »  اميرخـان يكدسـت   «به  از او   اميرخان برادوست كه    
حاكم نواحي جنوب درياچه اروميه بود كه از طرف شاه عباس به حكومـت اروميـه گمـارده                 ترين  قدرت

 .دوست و مكريان را به عهـده داشـت        برا،  سوما،  مرگور،  ترگور،  ي ايالت كُرد    ورهبري و اداره  . شده بود 
ي خود را مـستحكم و نيروهـاي           و هر لحظه قلعه    بازسازي و آباد كرد   را در نزديك اروميه      دم  دمي    قلعه

 و سـازي   ايـن آمـاده  گويـا بـا  اميرخـان مظنـون شـد كـه     به شاه عباس . كرد ميمجهزتر  خود را بيشتر و     
ـ      ،  جويي پرداخـت    اطر به بهانه  خ  به همين . در سر دارد  را  هدف استقالل   ،  تداركات  هنيـروي عظيمـي را ب

و هـزاران   كرد   را تسخير    دم   دم ، قلعه طوالني اي  و محاصره و بعد از جنگي سخت      داشت  ش گسيل   ويس
را به داستان قهرمانانه     بيت سرايان كُرد اين رويداد    شاعران و    34.)  ه 1018(را به قتل رساند     كُردها  نفر از   

بعـد از تـسخير     عبـاس  شـاه    35.اند  قلمداد كرده اشغالگر عجم   رابر يورش كفار    مبارزين مسلمان كُرد در ب    
به مقامات  اروميه و مناطق دوروبر     حاكميت  اقدام به سپردن    در اروميه     و خلع حاكميت اميران كُرد     دم  دم
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كرد عظيمي اقدام   قتل عام   مكريان كرد و در آنجا به       منطقه  مستقيماً يورش بزرگي به      نمود و سپس     ترك
  36.) ه 1019(اسارت گرفت   زن و فرزندان آنان را بهو

  :عام ايل مكري نوشته ي قتل اي در باره نويسنده
عباس به سپاهيان خود كه شصت هزار سواره بودند فرمـان داد كـه بـه كـشتار ايـل مكـري كـه                          شاه«

  37».شدند تل عامروز مشغول ق اين نيرو چهار شبانه،  فرسنگ بودند اقدام كنند12اي به فاصلة  درناحيه

بـا  كردهـا   يكي اينكه چون در جنگ ايران و عثمـاني          ،  شاه عباس از كُردها كينه شديدي به دل داشت        
كُـرد   يكـي از اسـيران       1014هـاي      همكاري كرده بودند و ديگر اينكه در جنـگ         ها  عليه قزلباش ها  عثماني
  38.را كرده بودشاه عباس با خنجر قصد كشتن  مكري

. كه در صف سپاه قزلبـاش بـود كـشته شـد           ) 1012(ي ايروان     ام حمله به قلعه   شيخ حيدر مكري هنگ   
بجاي شيخ حيدر از طـرف شـاه عبـاس بـه عنـوان رئـيس ايـل مكـري و حـاكم مراغـه                         قباد  فرزندش  
در اين سفر كه به مكريان      ،  ي ديريني از پدر و پدربزرگ قبادخان به دل داشت           ولي شاه كينه  . شد  گمارده

  .ود را خالي و انتقام گذشته را نيز از آنان گرفتي قلبي خ كردعقده
 تـصاحب  ،جالل در ميان كُردان به زيبـايي شـهره بـود   الي م كه به گفته  را خواهر قبادخان،شاه عباس 

 و اين در حالي بود كه بعد از آن در عرض چهار روز قبادخان و يارانش را به قتـل     .زني گرفت   و به كرد  
ي هـم عـصر و همـدم          نويسنده»  مال جالل منجم  «. ل مكري را صادر كرد    رساند وفرمان كشتار جمعي اي    

  :كند عام جمعي مكري را اين چنين روايت مي قتل، عباس شاه
به مقتضاي االمور مرهونة باوقاتها جزاي اعمال اين كُردان در پردة خفا مانده بود در روزهيجـدهم       ... «
قبادخان را با نود و چهارنفر از اكابر كُـردان          ،  هارده درجه به چ ،  الثاني وقتي كه آفتاب در سرطان بود        ربيع

مكري عز صدور يافت غازيان  عام جماعت در مجلس بهشت آئين به قتل آوردند و در زمان حكم به قتل          
كُردان را در كوه ودشـت آن ديـار از حيـات مـستعار عـاري                ،  چون مرغي كه دانه از روي زمين برچيند       

كنـدي واقـع در ناحيـه كـودل           خودمتوجـه قلعـة علـي     )  شـاه عبـاس   (علي  ساختند و نواب كلب آستان      
واقع شد و عليخان شاملو را بـا لـشكر خـودش بـسر           مراغه شدند و با اردو نزول در آن منزل        )  گاودول(

قلعة حسين سلطان برادر قبادخان واقع درناحية ليالن مراغه فرستادند و چون آن قلعه بـسيار مـستحكم                  
الحيل خود را بكناري كشيدند       بودند صالح در جنگ نديده به لطايف       كاردان در آنجا  بود و مردم سپاهي     

قلعه در آنجا بودند و بدست غازيان شيرشكار افتاده دست بسته چـون بنظـر                 از جمله دو نفر از مردم آن      
خان مذكوردرآوردند حكم باستخالص آن هر دو فرمود و گفت برويد و باهل قلعه بگوييـد كـه چـون                    

مقـرر آنكـه هـر    . از قبادخان سرزده بود او را كشت با جمعي از خائنـان و مـا را باينجـا فرسـتاد                  يخيانت



 
شاهيسون باشد و بشرف سجدة اشرف مشرف شود مال و اسباب و زن و بچه او آزاد باشد وهر كه                      كس

فتنـد  قلعـه ر     چـون ايـن دو كـس بـه         .اي فرو گذاشت نكنيم     نيايد در قلع و قمع و قتل و غارت او دقيقه          
سليمان نام ريش سفيدي بيرون آمد و چون به مالزمت حضرت خان رسيدمستمال شده مراجعت نمـود              

بود بايشان گفـت كـه قلعـه از پادشـاه             بعد از زماني كُردان بسيار از قلعه بيرون آمدند چون شب نزديك           
ره و چنـد كـس      باشد طريق سلوك آنست كه سي نفر از مالزمان ما رابقلعه بريد چند كس ببرج و با                  مي

شويد هر چه حكم جهانمطاع باشـد عمـل كنيـد اهـل            بسر در ساكن باشند و شما متوجه خدمت اشرف        
قلعه از قلت مالزمان و كثرت خود مغرورشده مالزمان خان را بقلعه بردند و بتزايد يكيك و دودو صـد                    

بيدن هـر دو كـس و       جماعت كُردان امشب در بيرون ماندند و بجهت خوا          نفر متجاوز داخل شدند و اين     
قزلباشي فرستادند صباحش جمعي از قلعه بيرون آمدند حكم شد كه جماعتي كه شب                سه كس را بخيمة   

اند بيايند چون حاضر شدند زره نپوشيده بي يراق بودند حضرت خان از روي طيش واعراض                  اينجامانده
ان خاطرآن جمع شد بعـد      زره و يراق آن جمع را حاضر ساخت و بĤن جمع پوشانيد و اين باعث اطمين               
صـادر شـود چنـان كنيـد و           از زماني مقرر كردند كه متوجه خدمت اشرف شويد و بهر چه حكم اشرف             

هاي خود بسپارند و متوجـه شـويد          چون بايراق شما را نميگذارند كه به خدمت شاه رويد يراق رابخانه           
 و هفتاد و ها فرستادند و يكصد     انهاطاعة المره و از كمال تلطف كه ديده بودند يراق واسباب خود را بخ             

فرستاد بعد از زماني كس بقلعـه فرسـتادند كـه مبـادا كـسي       دو نفر را همراه مالزم خود بخدمت اشرف   
مانده باشد و بسجده شاه نرفته باشد اوآزار خواهد كشيد و ما از دوستي بشما گفتـيم مقـارن ايـن حـال                 

 نمانده در زمان حكم برفتن آن جمـع نمودنـد و            كسي ديگر در قلعه   كه  وچهار كس بيرون آمدند       شصت
تمامرا بقتل آوردند و مال واسباب و اسيران قلعه را سپردند و آن جمع كه بخدمت اشـرف آمـده بودنـد           
بالتمام كشته شدندكه خون از بيني شخصي از غازيان بيرون نيامد و از اسيران پسري بسن هشت سالگي           

او چند زخم باو زد و گفت اين عوض خون باوام بزبـان كـردي               او را صاحبي كرده بود بشمشير         غالمي
زن   وفي الفور آن پسر كشته شد و ايضاً زني حامله با دختري بسن شـش سـالگي آن مـرد بعنـف بـا آن                        

صحبت داشت چون آن مرد بحمام رفت و بيرون آمد ديد كه آن زن سر دخترش بريـده وكـارد بـشكم                      
شتن خود داشت و بمنع ممنوع نشد و گفت مرابعد از شوهر خود    خود زده ما في الرحم را كشته ارادة ك        

زندگي نميبايد سر خود را بريد و قرچقاي بيگ تا كنـار رودخانـه چغتـو نفتوررفتنـد و سيـصد نفـر از                        
گرفته بالتمام بقتـل آوردنـد و        جماعت و اولوسات توابع خود برداشته و روي بگريز داشتند آن جمع را            

 و گوسفند بيشمار را پيش انداخته آوردندو بĤن جماعت كه آوردند بخـشيدند              اسير بسيار و اسب و گاو     
يكصد سر و اسير و اسب بسيار و گاو و گوسفند             و لشكر قورچي باشي بسرداري ولد خلفش با قورچي        
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جهانمطاع اسفنديار بيگ عـرب گزلـو بگرمـه رود رفتنـد بحميـت                الحكم  بيحد و شمار آوردند و حسب     
مكري بيست و هفت سر و اسير بسيار از اعزة آن قوم و مـال و اسـباب و                     جماعتعموي قبادخان و از     

گاو و گوسفند بيشمارصاحبي كرده جمله بانعام مشاراليه و تابينان او مقرر شد از جمله دو نفـر از اعـزة                     
 العـارفين  حرامي گري بيرون رفته بودند چون از اين واقعه باخبر شـدند پنـاه بĤسـتانه قطـب               ايشان برسم 

بمالزمـت  كـه   صفي بردند و زيارت نامه برداشته بنظر اشرف رسانيدند گناه ايشان بعفو مقرون شـد                  شاه
شيرخان روند و اگر نروند نزد هر كس كه خواهند نوكر شوند و مردم شهر مراغه ازجمـاعتي كـه آزرده              

د و حكم شد كه افزون آوردن بودند دست يافتند و قريب سيصد سر آوردند الغرض از دو هزار سر بريده         
انـد از جماعـت مكـري كـه درارومـي باشـند بقتـل آوردنـد                   دم  امرا و لشكري كـه در حـوالي قلعـه دم          

آوردند و يكصدوهفت سر با اسير بسيار و          الثاني بقتل   وهفتم ربيع   الحكم االشرف در دوشنبه بيست      حسب
بـه  ،  خـصالي تـاريخي گفتـه      اسب و گاو و گوسفند از مال آن جماعت از كنارسياه رود آوردند و موالنا              

  :قطعه .شعر بود و تاريخ
 چو فتح قلعه كُردان نمودنـد     
 خبر آمد كـه رومـي آمـد اسـتا         
ــالم   ــاه ع ــاي ش ــر دع  ز دل به
 براي فـال ميجـستم دو تـاريخ       
 رقم شـد مـاتم كُـردان زرومـي     

 

ــشناس    ــاده نـ ــون از بـ   قزلبـــاش خـ
  بگرد خـويش گـردان همچـو دسـتاس        

  منـــادي شـــد كـــه قومـــوا ايهاالنـــاس 
ــردد خــاطرم خــالي ز وســواس   ــه گ   ك
 » نوشــتم عيــد فــتح از شــاه عبــاس     

  
  .است»  قتل عام مكري حق«اند  و به نثر نيز نوشته

هـر كـدام   »  قتـل عـام مكـري حـق    «و »  عيد فتح از شاه عباس «و  »  ماتم كُردان زرومي  «هر سه عبارت    
  39.عي ايل مكري استشود كه سال كشتار جم  مي1019ترتيب حروف تهجي برابر با سال  به

حكم قاطع و خونين شاه عباس گرچه خسارت جاني و مالي هنگفتي به ايالت مكريان وبرادوست زد، ولـي                   
كُردهاي برادوست مجدداً قلعه را  دم ي قيام آنان را درهم شكند، شش سال بعد از تسخير قلعه دم نتوانست روحيه

  :نويسد عباس مي مان منشي شاهآزاد و منطقه را به دست گرفتند، اسكندر بيگ ترك
مجهـول    مـردم    مردم آنجـا بـود وجمعـي       40 يكي از ازواج اميرخان چوالق كه از بنات       ...  «]چندي بعد [
مخالف ايـن دولـت       بر قلعه مستولي شده مايعرف قزلباش را متصرف شدند و از اكراد آن حوالي             ... اكراد

ه در متانت واسـتحكام بـا قلعـه چـرخ اخـضر      ديگر بار آن قلعة رفيع ك    ... به قدغن كومك طلب نمودند    
  41»...نمايد به نيروي اقبال به دست عساكر ظفر شماردرآمد دعوي برابري مي



 
  آوردن ايل افشار

واقعه شكست و و بعدها ، ايالت كُرد اطراف اروميه به خراساناز ها هزار خانوار  جمعي ده انتقال دسته
 و قتـل سـران كُـرد و كـشتن اكثـر طرفـداران               دم  دمي   و تـسخير قلعـه    ،  تراژدي ايل برادوست و مكري    

 ودر تركيب جمعيتي ساكنان منطقه      بنيادي  موجب آغاز دگرگوني    ،  و كشتار جمعي مردم مكريان      اميرخان
كُردها عالوه بر ايـن كـه قـسمت اعظـم نيـروي              . شد نظامي،  سياسي،  جمعيتي،   اقتصادي اتانجام تغيير 

 گذشـته و     و وجهـه   ، وزن ايـن منطقـه   ميان قـدرت بـازيگران      در   ،و معنوي خود را از دست دادند        مادي
  .ندرا كه قبالً در اختيار امراي محلي بود از دست داد مناطقي حاكميت

شيعه   هاي شاه اسماعيل و تأسيس دولت صفوي        كه در جنگ  ،  ايل افشار يكي از هفت ايل قزلباش بود       
 دولت در سراسر قلمرو صفوي ازميان آنـان   شمار زيادي از مقامات   42.شركت فعاالنه و مؤثري كرده بود     

اي از سران اين ايل به شـركت درقتـل            عدهاما  .  و قدرت وسيعي در دربار ايران داشتند       شدند  ميانتخاب  
 يكـي از    مهدعليا همسر سلطان محمد خدابنده متهم بودند كه در مقابل ديدگان شاه وي را با همدسـتي                

متهم به كـشتن حمـزه ميـرزا فرزنـد          اي از آنها      عدهو نيز   ،  نده بود و به قتل رساند   كرده   تاتار اسير    اميران
  43.) ه 987(بودند  سلطان محمد هم شده

سران افشار از اين واهمه داشتند كـه شـاه انتقـام قتـل مـادر                ،  هنگامي كه شاه عباس بر تخت نشست      
رأت نزديـك شـدن     به همين سبب در گوشه و كنار ايران پراكنده بودند و جـ            ،  وبرادرش را از آنان گيرد    

  .دربار را همچون سابق نداشتند به
، از خـود شـجاعت نـشان دادنـد        )  ه 1305(هـاي بغـداد       ولي چون تعدادي از سران اين ايل در جنگ        

ـ  »  خـان «مقـام   ،  نام داشت فرا خواند   »  كلب علي «عباس يكي از سران افشار را كه          شاه و بخـشيد و    ه ا را ب
شاه .  )  ه 1305(ه ايالت كُرد سكونت دهد      ق منط 44 و در اروميه  كند  ع  پيغام دادكه ايل پراكنده افشار را جم      

  :كار دو هدف داشت عباس از اين
 بـه جـاي ايـالت     ،نواحي مرزي غرب به يكي از ايالت دلـسوز دربـار          از  ظت  فحام واگذاري   :نخست

رد و موضع   ك  كُردها هم تغيير مي   ضع  انيروهاي عثماني و ايران مو    قدرت  تغيير توزان   تناسب  كه به     كُردي
  .كردند مي  نداشته و هر بار از يك طرف دفاعثابتي

ــرد بــه يكــي از ايــالت ج نقــش  واگــذاري ؛دوم اينكــه نگجــو و ســركوب و تنبيــه ايــالت يــاغي كُ
  .دادند انجام مي عليه حاكميت ايران هاييدر شورش و نافرمانيبود  سال قزلباش كه چند خوي درنده

انوار افـشاري پراكنـده عـراق عجـم و فـارس و كرمـان               خان در مدتي كم هـشت هـزار خـ           علي  كلب
 هـا ايـن تـازه وارد    ،   ولي چون ناحيه سلماس خالي از سكنه نبود        45.را در سلماس جمع كرد    .. .وخراسان
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 خـود   ي افشار اي  نويسنده. شدندروبرو  ساكنان منطقه يعني ايالت كُرد      با مقابله و مقاومت     درهمان آغاز   
  :كند مي چنين روايت

اي ازعـشاير   عـده ، لي خان و ابواب جمعي وي كوچ بر كوچ به حوالي سلماس رسيدندچون كلب ع «
 بـا   دم  دمصـاحب     ايران و عثماني ساكن سرحدات از استماع اين خبر به اشارت تميرخان پسر امير خـان               

بمقابله و ممانعت طايفة افشار پيش آمدند و در كنارقراسوي سلماس تالقي شـد و               ،  جمعيت بيحد و مر   
بيشة كارزار بودند دست به آالت حرب و      دليران افشار كه شيران   ،  الجانبين وقوع يافت     سخت بين  محاربة

، مهاجمان عاقبت از صدمات حمـالت غازيـان افـشار         .ضرب برده جالدتها و مردانگيها به ظهور آوردند       
)  مكان صعب(السيف گريزان و در معاقل  بسياري عرصة هالك و بقية پاي ثبات و قرارشان از جا در رفته
مظفر و منصور به بلـدة مزبـور     ،  سپس كلب علي خان با طايفة افشار      . جبال حصينه منزوي وپنهان شدند    

 قلعه را براي نشيمن خود اختيار كرده و از براي هر طايفـه از ايـل افـشار                   قوارد شده توپرا    يعني ارومي 
هـاجرين را بـدين ترتيـب     خـان م    علـي    كلـب  46.كه سكني و توطن نماينـد     ،  بلوكي وناحيتي معين داشت   

  :مستقرنمود
  ؛ايل كوندوزلو در محال دول
  ؛ايل قرقلو در محال روضه

  ايل كوهكلويه در محال نازلو؛
  ؛تيره ايمانلو و قسمتي از ايل ارشلو در حومة شهر رضائيه

  ايل ارشلو در اشنويه و سلدوز؛
  47» قلعه طايفه قاسملو در صائين

اي طــوالني در جنــگ منــاطق مختلــف  بودنــد تجربــهايــل افــشار كــه از مؤســسين دولــت صــفوي 
، ازبـك ،  عـرب ،  تـرك ،  كُـرد ،  ي اقـوام فـارس      داشتند و از نزديك داراي شناختي كامل از همه          خاورميانه

ي كافي    تجربهآنها همچنين   . جنگ و آشتي داشتند   و خاطره   تجربه  همه آنها   بوده و از    ... ،  ارمني،  گرجي
و از طرف ديگر روحانيون شـيعه نيـز از          داشتند  ل و طوايف جداگانه     ي ناحيه شهر وروستا و اي       در اداره 

بينـي    منطبـق بـا جهـان     ،  و نيز از نوع اداره و حاكميت      ... فتح  ،  جهاد،   غزوه ،جنگچون  مذهبي  هاي    آيين
 ،هـاي محمـد   ي سـنت    آنان خود را مسلمان و احياكننده     ،  آموزش الزم را به آنان داده بودند      ،  خاص خود 

را گمـراه و طايفـه      هـا     سنيدانستند و مذهب ديگر اسالمي از جمله          مي و ساير ائمه    حسين ، حسن ،علي
به همـين   . شمردند  جان و مال و ناموسشان را براي خود حالل مي         ،  و در جنگ باآنان   ،  پنداشتند  ضاله مي 

جهت براي پيروزي در جنگ ودستيابي به فتح و استحكام حاكميت خود كه گويا حاكميت اسالم است                 



 
 ، آنـان همچنـين    دادنـد   نبودند و به عواقب دنيوي و اخروي اهميتي نمـي           گردان  نجام هيچ عملي روي   از ا 

  .شمردند جايز مي راكاربرد خشونت  وحيله بر دشمن را حالل 
چنـدين نـسل طـوري      طوايف اين ايل در طـول       ،  يكي از ايالت عمده قزلباش بود     خود  ايل افشار كه    

زبـان و  ، ملـي ، دينـي ، عـشيرتي ، خـانوادگي و تعهـد     هيچ نوع عرف     پابند مقيد و    بودند كه پرورده شده   
به فرمان  . شدند  در برابر دشمنان خارجي متحد مي     ،  كردند ولي   مي  چيني  در بين خود توطئه   ،  نبودندمكاني  

  .خوردند بريد و گوشت تن دشمن را زنده مي فرزند خود را سرمي، پدر»  مرشد كامل«
. شـان را محـدود كنـد        تبار ايالت قزلباش به ويژه قـدرت نظـامي        خواست نفوذ و اع     شاه عباس كه مي   

مسلح سازد و از طرف ديگر      دهد و آن را     ازيك طرف در تالش بود كه لشكري نو و منسجم را تشكيل             
  48.دهداسكان ، هم تالش كردايالت قزلباش را كه هنوز در هيچ جايي به كلي مستقر نشده بودند

 بـه نـوعي     هـا   تُـرك ،  شود كه در طول اين مـرز         آشكارا معلوم مي   با نگاهي به مرزهاي شرق كُردستان     
اي   كه در هيچ ناحيه   شده است به نحوي     باريكي ميان كُرد و فارس ايجاد       و اليه   اند كه حايل      شدهاسكان  
مرزهاي مشترك  ي    بلكه در همه  ،  اند  باقي نگذاشته را  ) فارس ـ   كُرد(بين اين دو ملت      مرز مشتركي نه تنها   
مرز و با هم و در كنار         را كه چند هزار سال هم     )  كُرد و فارس  ( ايرانياند و دو قوم       ساكن كرده را  ها    ترك

ميان آنها جا   و قومي ديگر را     كرده  براي هميشه از يكديگر جدا      ،  زيستند و تاريخ مشتركي داشتند      هم مي 
  .تحليل كردت كلي سياسو استراتژي اين چهارچوب  توان در جايگزيني ايل افشار را هم مي، انداختند

 ، وظيفـه  داده شده بودنـد   اسكان  ايالت آذري قزلباش از جمله افشار كه در طول مرز شرقي كُردستان             
نـوع  ، ي زنـدگي  و جلوگيري از قيام ملتي را به آنان سپرده بودند كه شـيوه به انقياد درآوردن    سركوب و   

متفاوت بود و ايـن خـود اولـين عامـل           ا  تركهشان تماماً با      مذهبيتعليمات  آداب اجتماعي و    ،  بيني  جهان
  .ها را همسايه كرده بود ايجاداختالف عميق بين دو ملت شد كه رويدادهاي منطقه باالجبار آن

  
  ايالت كُردمقاومت 

 در.  بـه آنهـا حملـه كردنـد        ايل افشار به تمامي در اروميه ساكن نشده بودند كه بار ديگر كُردها            هنوز  
  :كند  خود رويداد را چنين نقل مييي افشار اينجا نيز نويسنده

پيوست كـه     التواتر خبر رسيد و بصحت      در ايام بدايت حكمراني كلب علي خان در ارومي وقتي علي          «
 با جمعيت و ازدحام ازسـمت محـال دشـت و            ]منظور كُردهايي بود كه زمينشان غصب شده بود       [اشرار  
خان مانند سـيل منهـدر        علي  دن ازكلب محض تالفي و جبر كسر محل جنگ قراسو و انتقام كشي          ،  ترگور

كلب علي خان حـالي بـا   ... اند روضه رسيده محال بناب روي به بلدة ارومي آورده و نزديك قرية انهر من      
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چون در حوالي قراحسنلو تالقي فريقين      ،  مهاجمان گذاشت   اتباعي كه حاضر داشت روي همت باستقبال      
خـان حكمـران در     ،  رب گشوده آغاز محاربه نمودند    آالت حرب و ض     اتفاق افتاد طرفين دست باستعمال    

پـس پـس    ،  تـاب   اثناي جنگ مشاهده نمودكه اشرار شقاوت نهاد جنگ و گريزكنان مانند طفـالن رسـن              
دست داد و چنان پنداشت كه آن روباه سيرتان از روي غدر و حيله محض تحريص و                   هميروند حيرتش 

بسمت ارومي نگاه كردند ديدند كه معادل سيصدو        چون  . شوند  طايفة افشار مرتكب اين كار مي       جسارت
اشـرار از مـشاهدة ايـن حـال ورسـيدن           ،  دار از دنبال نمايانند و بسوي ايشان شتابان         چهارصد سوار نيزه  

  49».كمك براي افشار خيال گريز دادند

 طبعـاً بعـد از آن سلـسله    ،شكـست خوردنـد   تمام شـد و ايـالت كُـرد    ها به سود تُركاين بار هم نبرد   
 كـه تـوان     ه بود  آنچنان تحليل رفت   هانيروي كُرد ،  ه بود  صفوي و كُرد روي داد     يانبين لشكر ردهايي كه   نب

تمرخان برادوسـت   ،  ي اين احوال اميدشان قطع نشده بود         با همه  .هم نداشت كوچك را     مقابله با يك ايل   
بـه  مركز فرماندهي حمله     را به    دم  دمي    و قلعه سازمان داد   آزادسازي منطقه مجدداً      نيروهاي خود را براي   

ولـي ايـن بـار كُردهـا بـراي          ،  براي بارسوم جنگي سخت در اطراف اين قلعه روي داد         .  قرار داد  ها  ترك
ها بـراي هميـشه در ناحيـه مانـدگار شـدند و               ترك،  با از دست دادن قلعه    .هميشه قلعه را از دست دادند     
  :كند ي اين واقعه را چنين روايت مي همان نويسنده دنباله. آنان افتاد حاكميت منطقه نيز به دست

تميرخان باز استعدادي از ناراضيان و اشرار بر سر خود گرد كرده آغازتعرض و          ،  در عرض اين مدت   «
از در انـدرز و   كلبعليخـان نخـست اتمامـاً للحجـة بمكاتبـه        . دست درازي به اهالي اولكاي ارومي نمـود       

انـداخت همـه روزه از        يخـان قلعـه را بمحاصـره      برادر خود گنجعل  ،  چون سود نبخشود  ،  موعظت درآمد 
بمحـاالت عشايرنـشين اسـت        چون قلعة مزبوره متصل   ،  هاي تفنگ در شد و آمد بود        طرفين رسل گلوله  

اشرار سرحدي نيز از روي تعصب و عناد به امداد تميرخان درجنبش آمده شورشـي عظـيم برانگيختنـد                   
  .رادراستمداد كردالجرم گنجعليخان از تسخير قلعه مأيوس گشته از ب

دم   دم  گداز افشار معدودي برداشـته روي بقلعـة         كلبعليخان بمجرد استماع ماجرا از جوانان جرّار و كينه        
حصار هماي  عصر همان روز به پاي قلعه رسيد بعد از مالحظة اوضاع كار و ارتفاع و استحكام         ،  گذاشت

يمين و يساربه آن دو برج مشهور و همت او بهواي تسخير بروج آن حصن حصين بال طيران گشوده از 
تفنگچيـان  ،  آور گرديدند هر دو سمت شرقي وغربي را فـرو گرفتنـد             موسوم به سولوق و بوزلوق هجوم     

اشرار چون حال بدين منوال مشاهده نمودند براي مدافعه ازحصار بيرون آمده تا هنگام غـروب بـا تيـر                    
السيوف   تيغ بي دريغ دالوران افشار گشته بقيةتفنگ هنگامة جنگ گرم بود ولي بسياري از اكرادمعروض   

افشار باشارت كلبعليخان نامدار باصفوف آراسته به طرف حصار    روز ديگر باز جماعت   ،  به قلعه برگشتند  



 
گيان ازبيم ضرب دست غازيان زبردست جرئت مبـارزت نكـرده پـاي تهـور از                  يورش بردند ليكن قلعه   

كلبعليخـان دانـست كـه ديگـر        . نگ انداختن توپ و تفنگ نمودند     قلعه بيرون ننهادند و ازبرج و باره آه       
، شب رؤساي افشار را احضار كرده بناي سـيبه و سـنگر داد            ،  پيش نخواهند گذاشت    اشرار قدم جسارت  

آوري مـصالح سـيبه و سـنگر پرداختنـد چنـد روز بـدينموال گذشـت         روز ديگر كالًاهل قـشون بجمـع    
كـه اسـتري را     : تدبيري بخـاطر آمـده مقـرر نمـود        ،  » الدول ملهمون ارباب  «كلبعليخان را بمدلول      باالخره

بـوئي   روز چهارم استر را سر دهند شايد كه از فرط عطـش   ،  شبانه روز علف داده از آب ممنوع دارند         سه
معلوم شد رخنـه   همينكه محل آب، به ممر آب سولوق كه از نظر بيرونيان پوشيده و پنهان بود برده باشد     

  .بچشانند گيان  بدينوسيله شربت ناگوار مرگ را عوض آب بحلق قلعهبدانجا انداخته
زبان را رها كردند وباطراف قلعه        بالجمله چون بفرموده عمل نموده بعد از سه شبانه روز آن حيوان بي            

جنوب بـه زمـين متـصل         گردانيدند بقدرت حضرت آفريدگار چون به نزديك گنبد سولوق كه در طرف           
و لگـدزنان شـد آنگـاه بحكـم           ان آب از زيرزمين كرده از شدت عطش خروشان        بود رسيد استنباط جري   

موضع را حفر نموده و مجراي آب         هاي مهارت پيشه بدندان كلنگ و متين آن       ) زن  نقب(كلبعليخان نقّاب   
انبار از نفت ماالمال شـد معهـذا          را پيدا كردند و چند خروار نفت آورده به آن موضع ريختندچنانچه آب            

آبي و هول جان  آلود مداراكرده ثبات قدم ورزيدند عاقبت از بي چند روزي ناچار به آب نفتمحصورين 
اهللا مجيد را شفيع آورده نـزد كلـب           الجرم مشايخ اشرار كالم   . گرديدند  فريادها برآورده طالب عفو و امان     

ينكه تميرخـان   مزبور باستدعاي مشايخ قلم عفو بر جرائم ايشان كشيد مشروط بر ا             علي خان آمدند خان   
با اتباع خودتفنگ و اسباب و توپي كه در قلعـه بـود بـااموال و اثاثيـه در قلعـه گذاشـته جـان خـود را                            

  .ها به شكر و ثنا گشودند گيان باين معني اظهار امتنان نموده زبان ببرند قلعه بسالمت
لعه را بـازكرده  پس شب را قراولين اطراف قلعه را احاطه و محافظت نمودند چون صبح شد دروازة ق             

اينكه شب را     دست از قلعه بيرون و هر كس به طرف پراكنده شدند از عجايب              اشرار خايب و خاسر تهي    
اشرار از خوف )  عروس زنان جوان و تازه(و عرايس )  دوشيزگان(قريب هشتاد و شش نفر از بنات ابكار 

ز باالي بروج و ديوار بلندي كـه        هتك حجاب ناموس خود كه مبادا مورد تجاوز قرار گيرند خودشان راا           
  50»!در قلعه بود به درة عميق انداخته جان سپردند

  تعميق اختالفات تُرك و كُرد
كـه  آميـز برنگـشت بل   ي كُرد و ترك در اين منطقه نه تنها هرگز به حالت امن و زندگي مسالمت       رابطه

  .رنگ خصومت به خود گرفت
  .دانستند را گمراه مي اهل تسننها از نظر مذهبي شيعه بودند و  ترك



45 جغرافياي سياسي و سرنوشت ملت كرد: فصل اول

  .فهميدند كردند و كُردها از آن چيزي نمي از نظر زباني به تركي صحبت مي
 پـشتيباني مـادي   ازو داشـتند  اقتصادي و نظـامي دولـت را در دسـت     ،  امور اجرائي ،  و از نظر سياسي   

» اشـرار « را   و آنـان  كردنـد     ميبا كُردها همچون زيردستان رفتار      ،  بودندبرخوردار  ومعنوي دولت مركزي    
از به كار بـردن هـر عمـل         ،  هاي دور و بر خود را هم به زير فرمان درآورند            براي اينكه ايل   ودانستند    مي

  .خشونتي ابا نداشتند ناروا و هر نوع
  .دانستند  شيعيان را رافضي مي مذهب بودند،سني هم كه اما ايالت كُرد

  .تفاوت بودندبا ايل تازه وارد افشار بكلي م، از نظر زبان و مليت
 آنهـا در تـالش بودنـد    دانستند و براي بيـرون رانـدن   و از نظر سياسي آنان را اشغالگر سرزمينشان مي    

  .بستند رساندند و راه را بر ايشان مي آنان را به قتل ميكردند و  براي همين بود كه هردم به آنان حمله مي
، اي كشاند كه بـه كلـي رنـگ سياسـي            ده كُرد و ترك را به وضع پيچي       اتاختالف،  ي اين وضعيت    ادامه

سياسـي و   ،  اجتمـاعي ،  و زنـدگي اقتـصادي    ملـت   ي دو     و در روابط آينـده    ،  مذهبي به خود گرفت   ،  ملي
زور و  شـد و امنيـت تنهـا بـا           مـي  اختالفات با مسالمت حل ن     .گذاشتبرجا  منطقه تأثير عميقي      فرهنگي

بـا خـشونت تمـام كردهـا را         آوردنـد      مـي  هاي آذري همين كه فرصتي به دست        ترك .بوداقتدار اسلحه   
بـه روسـتا و     ،  زدنـد   به تاراج سامان و دارايي و اسارت زن و فرزندانشان دست مي           كردند و     سركوب مي 

خشونت و خونريزي با به كـار بـردن حيلـه و نيرنـگ              آنها با   . كردند  روها تجاوز مي   كوچچادر  آبادي و   
هـا    به ترك ديدند    در خود توانايي مي   ت كُرد هم هر گاه كه       ايال،  كردند  ميكُردها  كن كردن     اقدام به ريشه  

رسـاندند و حتـي بعـضي         آزار مـي  به آنها   شد    كردند و ازهر طريق كه مي       و غارت مي   كرده و قتل     هجوم
  .طلبيدند اوقات سپاه عثماني را هم به كمك مي

  يابنـد  دستو قالع   و بر شهرها    ،   نسل توانستند در منطقه سكونت گزينند      بعد از چند  هاي آذري     ترك
را »  برادوست« ايالت كُرد مانندحكمراني امارات بعضي . و كُردها را به روستا و نواحي كوهستاني برانند        

از نظرزبان   را   مافي  و پازوكي،  دنبلي،  و شقاقي كردند  آواره  را  ايالت حيدرانلو و جاللي     ،  كردندمنقرض  
  .دادندو مذهب به كلي تغيير 
زيرا ،  به خود نديد  امنيت  ها افتاد ولي ديگر روي آرامش و          ر عمل به دست ترك    منطقه اروميه گرچه د   

آنان و مطيع كردن از يك طرف حمالت پي در پي سپاه ايران براي تنبيه و سركوب قيام ايالت كُرد و به       
 و اسـتقالل شخـصيتي و   » حفظ هويت«ي شديد و مداوم ايالت كُرد براي          مقابلهمبارزه و   از طرف ديگر    

هاي لشكركـشي عثمـاني و ايـران     ها خود منطقه نيز به يكي از شاهراه        ي اين   بر همه    خويش و عالوه   يمل
  .تبديل شد



 
مـضروب و مـضرور   ايالت كُرد ) ه 1043(خان افشار اولين حكمران ترك در اروميه         علي  با مرگ كلب  

  :ي ميرزا رشيد به گفته، فرصت را مناسب دانستند اين
خواهي و انتقام از جماعـت افـشارمتفق           هيجان آمده يكدل و يكزبان بكين      به»  االرض  حشرات«چون  «

در آن  )  منظـور افـشاراست   (شدند و سوگندها بطالق ياد كردند كه اگر توانند دياري از آن طايفه نامدار               
  .سرزمين زنده نگذارند

سور ومرگـور    برده،  ترگور،  دشت،  برادوست،  پس جمعيتي وافر از پيادگان و سواران محاالت صوماي        
محاربـة سـخت      در حوالي ارومي تالقي فريقين واقع شده      ... فراهم آورده روي بسوي قلعة ارومي نهادند      

داد جالدت وشجاعت دردادند بعد از كشش       ،  طرفين دست به آالت حرب و ضرب برگشاده       ،  دست داد 
كـه اغلـب از آن      گرديدنـد چنان  »  اشرار مغلوب ومنكـوب   «و كوشش بسيار طايفه افشار غالب و قاهر و          
گان خاكي كه از وزيدن تندباد پريشان  السيف مانند پشه  بقيه  طعمة شمشير و عرضة تير تفنگ غازيان شده       

  51».فرار آمدند و گريزان شوند رهسپار به وادي

قلعه قطور كه يكي از قالع مهـم مـرزي ايـران و عثمـاني بـود و تـا آن هنگـام در دسـت ايـل كُـرد                              
و آنان را بيـرون     شد  بكلي از دست ايل محمودي خارج       ،   سپاه ايران به وان    در لشكركشي ،  بود  محمودي

  52).1043( راندند

و هـر دو    ،  خاتمـه يافـت   ) 1049(ي مـرزي صـلح زهـاب          جنگ طوالني ايران و عثماني با توافقنامـه       
 بـصره تـا   ،  بغـداد ،  شـهرزور ،  وان،  نـواحي قـارص   به  سق قفقاز شروع و      قبرمرزي توافق كردند كه از آ     

چنين طبق اين توافق مقرر گرديد كه قالع           هم .ي خليج امتداد يافت يعني از قلب كُردستان گذشت          هكنار
هـايي    اند كه چه مصيبت     ها خود اسنادي     اين 53.از سكنه بمانند  و خالي   شوند  ويران  ،  مغازبرد،  ماكو،  قطور

بكلي حل نمايـد زيـرا       توافق زهاب هم نتوانست اختالفات ايران و عثماني را           .بر اين نواحي رفته است    
و حتـي تقـسيم ايـالت    متفاوت عرب و تقسيم دين و مذاهب ، گرجي، ارمن، ي ملل كُرد ناعادالنه  تقسيم
و موقعيـت   ،   را شـديدتر كـرد     هـا   تـر و رقابـت      اختالفـات را عميـق    ،  هاي مـرزي ميـان دو دولـت         وتيره

و سـياب ميـان نيروهـاي ايـران         سـنگ آ  زير  را  آنها  ،  زيست كُرد هم كه بين اين دو دولت بود          جغرافيايي
  :در اين باره گويد، كه خود شاهد وقايع آن دوره است) ه 1119 ـ 1061( احمد خاني . بردعثماني
  گاته گورجستان،  وه تا ئه به ره تث بفكره له الي عه«
  كورد بؤته بورج، «
  م،  جه ساري رؤم و عه له چوار الوه بؤته حه«
  زا،  ته ئاماجني تريي قهردووكيان كورديان كردؤ چي ههكه «
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  وه،  كيان ديوارثكي پته يه ر تريه كانن و هه ر سنووره وانه كليلي سه گؤيا ئه«
  شكركثشي،  ونه جؤصان و لهكه  حري تاجيكه، كه ئه م قولزومي رؤم و به ئه«
  »...خ رزه دا بؤته به وان يين ئه به وزث، چونكه له گه دا ئه كورد له خوثين خؤي«

  
از / شـده اي  تبديل به قلعـه كُرد / بينديش از عرب تا گرجستان،      : ي شعر   ترجمه. م و زين    ، مه احمد خاني (

گويا اينان كليـد  / اند در حالي كه هر دو كُرد را آماج تير قضا گرفته/ چهار سو مبدل به حصار روم و عجم       
بـه جـوالن و   اين رود بزرگ رم و بحر تاجيـك اسـت كـه        / سرحداتند و هر تيرشان ديوار محكمي است      

  )...غلتد، چون در بين آنان برزخ شده كُرد در خون خود مي/ افتند لشكر كشي مي
  

   سركوب ايل بلباس
هـا توانـستند اقتـدار      تـرك ،  ي صـلح زهـاب بـه وجـود آمـد            نامـه   در اندك آرامشي كه به دنبال پيمان      

آنهـا را تهديـد   و كنـد  علـم  مرز عثماني بود درهم شكنند و نگذارند بار ديگر قد          برادوست را كه هم     ايل
ي    ناحيـه  هـاي   نـشين   ايل بلباس در جنوب منطقه ترك     ،   ايل برادوست   شدن فيهمزمان با ضع  اما  . نمايد

  .پيدا كرد اروميه ظهور و قدرت
. پيـران و بالـك بـود      ،  مـامش ،  منگـور ،   متـشكل از اتحـاد چهـار تيـره بـزرگ           زمانايل بلباس در آن     

، رفتنـد   ي قنـديل مـي    ها گرچه در تابستان براي چراي دام به دامنه       ،  بودندرو ن   اين ايل تماماً كوچ     هاي  تيره
. كردنـد  كـشاورزي مـي  آنجا ي قنديل و دشت الجان و مكريان و سلدوز بود و            آنان در دامنه    ي  ولي عقبه 
تا اينكه باپيرآغا و هزار نفر از افراد منتخـب ايلـش در             ،  هاي منگور بود    در دست خان    ايل بلباس رياست  
  54.) ه 1198(در حال خواب كشته شدند  هماني مراغهيك م

بــود ي آبگــرم شورشــيان كُــرد را درهــم شكــسته   افــشار كــه بــه پــاداش اينكــه در تنگــهخــدادبيگ
در . نـد  ايـل افـشار كرد     )ها  بيگ بيگ  (» گيگلربيب«بخشيد و او را     »  خان«لقب  به او   دربار ايران   )  ه1105(

ي ايل بلباس بود يـورش        ي قنديل كه منطقه      به الجان در دامنه    بزرگ با لشكري بار ديگر   )  ه 1134(سال  
وي جنگاوران بلباس در يك حمله ناگهاني بر        ،  بسياري همراه داشت    برد و در بازگشت كه اسرا و غنايم       

گ هم در يبدخدا، و تاراجشان را پس گرفتندداده اسرا را نجات  ورساندند محافظانش را به قتل ، تاختند
  55.وائي خودكشي كردي اين رس نتيجه

هـاي    نگرانـي  آرزوهـا و و دائـم يكـي از  ، ها شـدند  از آن بعد ايل بلباس و زرزا خاري در چشم ترك     
از طرف ديگر ايالت كُرد به علت اختالفـات       .  اين دو ايل بود    نابود كردن اروميه و مراغه     حاكمانفكري  
كيـان و  تشكيل جهت نتوانستند  دفرهنگي و اقتصادي خو  ،  اجتماعي،   سياسي  و پايين بودن شعور    داخلي

ها به ايران و انقراض  ي افغان   ي حمله   ي كه به واسطه   مفرصت مغتن منطقه مستقل خود از اوضاع آشفته و        
  .ي درستي كنند استفاده، به دست آمده بود،  حاكمهايي صفوي و تغيير پي درپي خاندان سلسله



 
 بـراي سـركوب   شـاه از نادر، فـشار محمدعيـسي خـان بگلربـگ ا   ) 1160 ـ  1148(در عصر نادرشـاه  

 خـان  ابـراهيم  نادر نيز نيروي عظيمي به فرماندهي پسرش نـصراله و بـرادرش         .بلباس كمك خواست    ايل
خان در نزديك ساوجبالغ مكري       نيروهاي اعزامي با نيروهاي محمدعيسي    . فرستادرا براي او    ظهيرالدوله  

ايل بلباس كه   .  )  ه 1149(تاختند  ها    و بلباس ي قنديل    دامنهدر  و به تركش    ،  رسيدند  به هم ) مهاباد كنوني (
خود نيز شخصاً هم  نادرشاه 56.تعدادي كشته و تعدادي اسير و مابقي فرار كردند ،  تنها دو هزار نفر بودند    
قلعـه بـراي      از صـائين  ،  بعد از دست كشيدن از محاصره موصل      ،  ساكنان كُرد منطقه    براي مرعوب ساختن  

  57).هـ1158(رش رفت  ع بانيه و بردهسركشي صومابرادوست و قال

 و  هـاي وسـيع     ي بـزرگ و صـاحب زمـين       هـا   و مالك مرتع و دام و رمـه        ه ايلي ثروتمند بود   ها  بلباس
خواستند با ضـبط      ترك چشم طمع به سامان و دارائيشان دوخته بودند و مي          حاكمان  ،  حاصلخيزي بودند 

ترين سرانه و بـاج و        كمخواستند    ميبلباس هم   رؤساي  .  كنند و غارت مال ودارائي آنان خود را ثروتمند       
گرچـه  ،  هاي خـونين تـرك افـشار و كُـرد بلبـاس             دليل اصلي رقابت و درگيري    .  را به آنها بدهند    خراج

  .تري داشت نقش اصلي و برجستهاقتصادي مطامع مذهبي و ملي بود ولي در واقع  سياسي و اختالفات
بايـست يكـي      شـد مـي     روميـه و مراغـه منـصوب مـي        از صفويه به بعد هر كس كه به عنوان حـاكم ا           

چندين بار درگيـري خـونين بـين        . تنبيه بلباس و ايالت ديگر كُرد باشد      ،   كاري وي  كارنامهمحورهاي  از
دستگاه اداري ايران كه با تغييرات پي در پي خانـدان صـفوي و              . آذري و ايالت كُرد روي داد       سپاه ترك 

شد و هميشه تغيير حاكمان اروميه و مراغه          ود هر لحظه فاسدتر مي    همراه ب ،  افغان و افشارو زند و قاجار     
هاي نزديك شدن بـه دربـار شـاه و            تبديل به يكي از شيوه    ،   اخذ رشوه تحت نام هديه     .داشت  را به دنبال  

خريدند و به همين ترتيب آنان        هاي ارتقاء خود را با پول مي        پايه و رتبه  ،  حاكمان. حاكمان تبريزشده بود  
كردند كـه بيـشترين       هر كدام نيز تالش مي    ،  فروختند  خود را با پول مي    زيردست  هاي حكومتي     پست نيز

مـثالً   نامـشروع حاكميت خود را بـراي ثروتمنـد كـردن از هـر راه         مدت   و    كنند سامان ودارائي را جمع   
 غارت و جريمه كردن بـه نـاحق     ،  ضبط مال و دارائي مردم    ،  ضبط اراضي كشاورزي  ،  افزايش باج وسرانه  
  ..مردم طوالني كنند

شورش   باز هم دست به   ،  ديده بودند كه  ستم  حكام ترك آذري    حدي از جانب    ايالت بلباس و زرزا به      
 خود را بـراي و نيروهاي كردند ها آزاد  ي دول را از دست ترك    قنديل و اشنويه تا منطقه     هاي  دامنه. زدند

و گيـري ايـن منـاطق         بـازپس خـود را بـراي      ،  نيروهاي ترك نيز در مقابل    . مستقر نمودند با تركها   مقابله  
الجـان و   طـرف   خان حاكم اروميه از راه جاريجان و قاشقكدوك بـه             رستم . آماده كردند  كُردهاسركوب  

ي قاسـملو بـه طـرف اشـنويه حركـت         قلعه از دره    خان حاكم صائين    حسنلو و مؤمن    محمدبگ رئيس قره  
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 ايل زرزا در دشت .فرماندهي جنگ را به عهده گرفتبلباس از اشنويه  الرؤساي كاك بايزيد رئيس. كردند
كـاك بايزيـد رئـيس    ، در اين جنـگ از كُردهـا  ، ي اشنويه عقب نشستند شكست خوردند و تاگردنه،  بيل

  58).1178(حسنلو كشته شدند  قره ها محمدبگ بلباس و از ترك

بـه  آنـان   ز قيـام    كـردن و جلـوگيري ا     مطيـع   مقامات ايران عالوه بر خشونت عليه ايالت كُـرد بـراي            
پيونـد خويـشاوندي از طريـق همـسرگزيني از          برقـراري   از جملـه    ،  شدند  ديگري هم متوسل مي     هاي  راه

 دركردند كـه      چنين تالش مي    هم،  تعدادي از آنان وايجاد دودستگي و تفرقه و راه انداختن جنگ داخلي           
خـان    قلـي    كه دشمنان نجـف    در يك درگيري  . استفاده كنند از كُردها   بين خودشان نيز      رقابت و كشمكش  
و از امـام    كـرد   خان از چنگ آنـان فـرار          قلي  نجف،  تصرف كنند خواستند تبريز را      مي،  دنبلي حاكم تبريز  

خـان مكـري حـاكم        علي  شيخ،  او عالوه بر نيروهاي افشار    .  نمود درخواست كمك  اروميهخان حاكم     قلي
 بلباس و ميرزاآغا سردار ايل شـكاك را بـا           آغا رئيس   ني  ساوجبالغ وجعفرسلطان زرزا حاكم اشنويه و قر      

ها و رفع اختالف روانه خوي كرد تا جنـگ را بـه سـود نجـف                   شان جهت كمك دنبلي     ايالتي  جنگاوران
  59.) ه 1195. (پايان دهند خان دنبلي قلي

كـه  مـاجرا از ايـن قـرار بـود          . احمدآقاي مقدم نسبت به ايل بلباس جنايت بزرگـي را مرتكـب شـد             
 1190.(حاجي علي محمدخان حاكم مراغه را به علت راهزني به قتل رسانده بود            ،  م تبريز قلي حاك   نجف

دربـار    سـفارش بـه   احمد آقـا    ،   و احمد آقاي فرزندش را بجاي وي به حاكميت مراغه گمارده بود            60.)  ه
پيونـد  .از در دوستي با باپيرآغاي منگور رئيس ايل بلباس درآمد و با او رابطـه پيـدا كـرد                  ،  با حيله ،  ايران

كـه  ،  كـرد   از باپيرآقا درخواست كمك   ،  شان چنان محكم بود كه براي انتقام پدرش از حاكم تبريز            دوستي
باپيرآغا هم هزارسوار زبـده     ،  خود به همراه هزار سوار تفنگدار از منتخبين ايل بلباس به ياري وي شتابد             

اي  هر چند نفر از آنان رادر خانـه ،  ارياحمدآقا به رسم مهماند   .  را با خود به مراغه برد      ]از مردان منگور  [
مكريان اين    سرايان   بيت 61.)  ه 1198(هاي شب در حال خواب همگي را به قتل رسانيدند             جا داد در نيمه   

ايـران    مقامـات 62.خوانند مي»  بيت«به صورت آن را   واقعه را در قالب اشعار تراژديك سروده و هنوز هم           
  .ناميدند»  احمد خان مقدم«را  احمدآقا بخشيدند و وي را به»  خان«به پاس اين جنايت لقب 

يكـي از   ،  گ افشار هم بـراي اينكـه پيونـد دوسـتي بـا ايـل زرزا برقـرار كنـد                   يگلربيخان ب   محمد قلي 
در آن هنگـام رقابـت بـين آقـا محمـدخان            . خود را به عقد افراسياب سلطان زرزا درآورده بود          خواهران

بر سر پادشاهي ايران هنوز خاتمه نيافته بود و ) هـ1209 ـ  1203(د خان زن علي و لطف )هـ1193(قاجار 
بـراي   هر يك در تالش       متعدد، حاكمان نواحي  مستقر نشده بود و   مركزي   قدرتهنوز هم يك    ايران  در  

  .دانست ي خود را نمي خود بودند وهيچ كس عاقبت و آيندهافزايش ثروت تحكيم قدرت و 



 
طرف   ايالت زرزا و شكاك را جهت غارت ايل بلباس به         ،   اروميه خان حاكم    محمدقلي   ه1201در سال   

نشده بـود     كشتار جمعي منگور در مراغه سپري      خود جلب كرد و با وجود اينكه هنوز سه سال از واقعه           
الويـن بهـم    طـرفين در كنـار رود  ، بلباس بودايل آغا رئيس  ن زمان قرنيآ در   .لشكري را عازم آنجا كرد    

خـان   بـوداق  63.ها فرار كردند و مال و دارائيشان به تاراج رفـت            خورد و به كوه   بلباس شكست   . رسيدند
همدسـتي بـا    مكري با وجودي كه از همكاري با ايران دريغ نكرده بود و حتي در اين گيرودار مـتهم بـه                

. آوردند او نيز از آزار ترك نجات نيافت و چشمانش را از حدقه بيرون      ،  بلباس شده بود  ايل  عليه  بر هاترك
  :نويسد ميرزا رشيد چنين مي

خان مكري حاكم ساوجبالغ كه چند روز قبل احضار شده بود و خوانين آذربايجان ازمهابـت                ق  بودا«
هر دو چشم آن    ،  وي هراسناك شدند به اغوا و تحريك حسين قلي خان ضمن اتهام به بعضي تقصيرات              

  64».)1203(البصر نمودند  بيچاره را نيز از بينايي عاطل و مكعوف

ــرد        ــان رو ك ــه آذربايج ــود ب ــاهي خ ــت پادش ــت تثبي ــدخان جه ــا محم ــه آق ــار ك ــصر قاج در ع
بـه ايـل زرزا در      خـود   محمد قلي خان از ترس جان       . خان حاكم اروميه را تغيير دهد       محمدقلي  خواست

، خان بـود فرمـان داد       خان حاكم جديد اروميه كه برادر محمدقلي        آقا محمدخان به قاسم   ،  اشنويه پناه برد  
، حمله به طرف آنهـا    خان قبل از      محمدقلي،  حركت كنند تنبيه ايل زرزا    جهت  افشار    عسكرخانهمراه  ه  ك

ايـل زرزا از ايـالت      . ي يورش به زرزا گرديـد       دادن او بهانه     ولي پناه  65.برگشت و مورد عفو قرار گرفت     
خـان    قاسـم . درسنب فريادش   ها درخواست كمك كرد كه تا به        تركحمله  مقابله با   بلباس و هركي جهت     
بـه  نيروهـاي مكـري     . خـود بـرد     نيروهاي دنبلي و مكري را هم عليه زرزا همراه        ،  عالوه بر نيروي افشار   

شكسته شد   درهمتركها  يورش  . با زرزا سازش كردند كه عليه همديگر نجنگند       صورت سرّي و مخفيانه     
  66).1206(و هزار نفر از جنگجويان افشار و دنبلي كشته شدند 

و ،  افراسـياب سـلطان زرزا كـه هـم دامـادش بـود            )  ه 1207( خان مجدداً حاكم اروميه شد       محمدقلي
ابقاي سمتش به اروميه رفـت ولـي        به مناسبت   اينكه در موقع تنگنا وي را پناه داده بود جهت تبريك              هم

  67.در آنجا او رامسموم كردند و مرد

 و ســركوبود در آذربايجــان نيــز بـراي تثبيــت قــدرت خـ  ) ه 1250 ـ  1185(فتحعلـي شــاه قاجـار   
 محمـدقلي  68.كـرد حمله  محمدقلي خان شخصاً از راه تبريز ـ مراغه و ساوجبالغ به اروميه  هاينافرماني
حسين قلـي خـان را بجـاي    ، فتحعلي شاه. مقابله در حاليكه در جنگ زخمي شده بود دستگير شد      ضمن
والـي  را بـه سـمت      وي بـود    »  ي  هالـسلطن   نايـب «حاكم اروميه نمود و عباس ميـرزاي فرزنـدش كـه              وي

  .گماشتآذربايجان 
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وي مـدت زمامـداري     در  ،  مدتي طوالني در آذربايجـان حكمرانـي كـرد        )  ه1249ـ  1203(عباس ميرزا   
 چندين سال طول كشيد كه دور اول        كه يكي جنگ ايران و روس بود        از جمله چندرويداد مهم روي داد     

توافق تركمانچـاي خاتمـه يافـت       تحميل  و دور دوم با     ) 1228/1813(تحميل توافق گلستان      آن منجر به  
ي ارزروم    نامه   با پيمان   و وديگري جنگ ايران و عثماني كه آنهم چندين سال طول كشيد          ،  )1243/1828(
  .پايان رسيد به) ه 1238(

هـا و پرداخـت خـسارت بـه روسـيه و هزينـه نوسـازي قـشون ايـران و مخـارج                         تأمين هزينه جنگ  
 آنو  به ويژه مـردم كُردسـتان       ايران  بر دوش مردم    ،  مقاماتخانواده  فاسد قاجار و    سنگين دربار     ضروري

  69. بودباري سنگينند ميرزا بود بخشي كه زير تسلط عباس

را از  اشـغال شـده     در اين آشوب ايل بلباس از هرج و مرج وضع آذربايجان استفاده كردند و نـواحي                 
نيروهـاي ايـران    )  ه 1214(ي اروميه پيشروي كردند      و تا نزديك قلعه   كرده  مقامات حكومتي خارج      چنگ

 افـشار  بيگلربيـگ خـان    عباس ميرزا به حسين قلي70.اي نبخشيد  چندين باربه مصافشان رفتند ولي نتيجه     
، اي هم با سپاه مقدم در كنار رود گادر به هم رسند             و احمد خان مقدم مراغه    ،  با سپاه افشار  كه  فرمان داد   

ها توانسته بودند تعدادي از  در آن عصر ترك. و قيامشان را درهم كوبندبرند  يورش  بلباس    تا متفقاً به ايل   
لذا براي اين حمله تعـدادي از جنگـاوران         ،  آورنددربه زير فرمان خود      ومطيع خود كرده    ايالت كُرد را    

راه و توپخانه را هم هم    شده  همگي در سلدوز جمع     ،  آماده كردند   ايالت شكاك و زرزا و شمزينان را هم       
  .بردند

همـه عـشاير از جملـه عـشيرت پيـران           . نيروهاي بلباس هم در دشت الجان مستقر شـدند        ،  در مقابل 
و بالـك  ، و مـامش بـه فرمانـدهي سـوارآغا        ،  آغـا   فرماندهي مامنـدآغا و منگـور بـه فرمانـدهي حمـزه             به
  .سلطان شركت كردند فرماندهي ابراهيم به

جنگـاوران  ،  سـازمان داد   حملـه    بـراي وهـاي خـود را      نير،  ي كل قـواي تـرك       خان فرمانده   قلي  حسين
كفتي و جنگـاوران افـشار را در        آغاي شـ    شكاك را همراه با ارابه جنگي لشكر به فرماندهي اسماعيل           ايل

و خود نيـز در مركـز قـوا موضـع           ،  اي را در سمت چپ گماردند       راست و جنگاوران مقدم مراغه     سمت
  .گرفت وتوپخانه را مستقر كردند

  . حمله را آغاز كردند1216 سرطان 1عه در روز جم
 سـرانجام ايـل     .و سالح و سـازماندهي دو نيـرو وجـود داشـت           لشكريان  نابرابري آشكاري در تعداد     

بـه فرمـان    ،  ي ميـرزا رشـيد       به قدري كشته شـدند كـه بـه گفتـه           . گشت پراكندهشكست خورد و      بلباس
  :ي كوه قنديل  دردامنهبيگلربيگ



 
غنائم   و 71 و در باالي آنها مؤذنين اذان گفتند       ي زدند  كلّه منار  جايدر دو   ه  طايفمقتولين آن   رئوس  از  «

و اخترمه كه از آن طايفه به دست سپاه مقدم و افشار آمد از حيز قياس بيـرون بـود و پـنج وشـش بـار                           
عنـوان هديـه بـراي     اسبان راهوار از رؤس آن مصحوف را بار كردند و رشيد سلطان قاسملوي افشار بـه       

  72».شاه فرستادندفتحعلي 

  .ي ايل شكست خورده هر چه بود به دست دشمن افتاد و به غارت برده شد مال و دارايي و رمه
  :نويسد ميرزا رشيد در ادامه مي

كـه در  ] بعد از اين فتح بيگلربيگ از الجان باشنويه تشريف فرما شد قاسم سلطان زرزا حاكم اشـنويه     «
تـشريفات بـه عمـل      خدمتگزاري و پذيرايي بر ميان بسته مراسـم  كمر[ اين كشتار آنان را ياري كرده بود      

گردنة اشنويه ملتزم ركـاب       آورد در هنگام حركت بيگلربيگي قاسم سلطان زرزا محض مشايعت تا باالي           
درباالي گردنه گورستان عظيمـي كـه بـه         ،  فرمود  هاي عمده به مشاراليه مي      بود و بيگلربيگي دستورالعمل   

الغفله بـر زبـان قاسـمخان         آن سؤال نمود علي     بود به نظر بندگان عالي آمد كيفيت      گورستان عشاير شبيه ن   
آنهاست كه در ايام معزولي محمد قليخان بيگلربيـگ و            هاي  گذشت كه اينجا مدفن كشتگان افشار و كله       

اند اين سخن بر طبع غيـور آن اميـر بـسيار زشـت و                 محاربة قاسمخان برادر او با طايفة زرزابقتل رسيده       
الحفظ به ارومي آوردنـد       الفور فرمود بندگران بر گردن آن فضول نادان نهاده مغلوالً تحت            اماليم آمد في  ن

 در روز ورودبيگلربيگي بمقرّ حكمراني جشن و شادماني كه در ميان اهالي ارومي از اعاني و اداني بـود                   
 كردنـد بعـد ازآن      شد سه روز و شـب در محـالت و بـازار چراغـان و آتـشبازي                   آن متصور نمي   قمافو

هـزار تومـان    بعد از تنبيه سخت و اخذ سه!  بيگلربيگي فرمود قاسم سلطان زرزا را به چوب و فلك بسته  
  73».ترجمان رها كردند

ايـل    تاراج و غارت  ،  )  ه 1227(ها بود     بار با روس     خفت يعباس ميرزا زماني كه مشغول گفتگوي توافق      
تـاراج    هزار تومان در مقابل ايـن 15شار سپرد به شرطي كه   بلباس را به احمد خان مقدم و عسكرخان اف        

، سـازد   بهره   احمدخان براي اينكه عسكرخان را از اين دستاورد بي         74.پردازندببه ديوان عالي عباس ميرزا      
بهـره   بـي . و دست به تـاراج زد كشتار كرد و از نآنها را و ، پيش دستي كرد و خود تنها بر سرشان تاخت  

  75.شداين دو مرد  باعث بوجود آمدن دشمني و كينه ميان  اين غارتعسكر خان از كردن

دفـع  «: ي ميـرزا رشـيد      يا بـه گفتـه    ،  عباس ميرزا براي اينكه ايل بلباس را بيشتر تحت فشار قرار دهد           
 جنگهـاي ايـران و      نتيجـه  كـه در     76پاپاق بخشيد   نمايد منطقه سلدوز را به ايل قره      »  طايفه ضاله «اين  »شر

بـه روسـيه    و واگذاري آن    ي ارس      كناره سويهاي آن     ه دست كشيدن ايران از سرزمين     منجر ب  كه   روس
  . به ايران كوچ كردند و در سلدوز ماندگار شدندناچاربه هم پاپاق  قرهايل  ، شده بود
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با بلباس را   ي ايل     مانده  باقيطرح نابود كردن    ،  ها براي اينكه توان ايل سركش بلباس را قطع كنند           ترك
دو سـال   طول  در  او نيز   . سپردند)  السلطنه  نايبدايي  ( به اميرخان قاجار     ،پاهيان افشار و مقدم   همكاري س 

. ارزور و گرميـان تعقيـب كـرد       ايـل را آواره و تـا شـ        ،  بعـد از كـشتار و تـاراج       ،  آنـان تاخـت    برمداوم  
  77.) ه 1232ـ1231(

ديگـر مثـل    ولي  ،  ماندندي  باقبلباس بعد از اين مصائب خونين گرچه در بعضي از مناطق ديرين خود              
ي   دامنـه ،  بيتـوين ،  تعدادي به شارزور  .  نماندند و از هم گسستند     از ايالت متعدد باقي   اي نيرومند     اتحاديه
  . و موصل رفتند)اربيل(اي به هولير  و حتي عدهشدند پراكنده ، ي شهيدان دره، كوسرت

  دارند ستم بيشتري به كُردان روا مي، شاهزادگان قاجار
 هاي بزرگ اروپا جهت توسعه متصرفات خـود در آسـيا و             ار كه همزمان بود با تالش دولت      عصر قاج 

 ايران و روس ضعف     جنگ. روسيه نيز به نواحي شمال كشور چشم دوخت       ،  در همسايگي ايران  ،  آفريقا
فرانسه و روسيه   جنگ بين   فتحعلي شاه خبر    . قشون ايران را در مقابل نيروهاي دولت روسيه آشكار كرد         

امپراتـور فرانـسه نوشـت و     اي به ناپلئون  نامه1219لذا فرصت را غنيمت شمرد و در سال    ،  شنيده بود را  
تصرف هندوستان را  خيالكه تا آن زمان  ناپلئون هم 78.عليه روسيه را نمودبا ايران درخواست همكاري  

را با  » 1222نشتاين  ك  فين« بازرگاني،  سياسي،   اين موقعيت را غنيمت شمرد و پيمان نظامي        ،در سر داشت  
اقتصادي ، سياسي، جغرافيايي اوضاعو بررسي ي ويژه را جهت تحقيق    ايران منعقد كرد و نامه و فرستاده      

  79. اعزام كرداين توافقنامه به ايراناجراي و نيز ايران و اجتماعي 

دهد  خود كاهشفشار روس و انگليس در اروپا را بر ، دوستي با ايراني  واسطهبه ، ناپلئون اميدوار بود 
به اين اميد هم دلبسته بود كه نيروهاي ايـران را           او  . لشكركشي و اشغال هند برايش هموار شود      مسير  و  
و ،  تبـديل شـود   در آينده   به هند   هاي اروپا سازمان دهد تا به پشتيبان لشكركشي فرانسه            ي ارتش   شيوه  به

  .نمايد به فشار سنگيني عليه روسيهتبديل و اتحاد ايران و عثماني را سازگاري هم اينكه بتواند 
. بود  اعزام يك هيئت نظامي فرانسه به ايران      ،  كنشتاين  يكي از موارد اصلي توافق فرانسه و ايران در فين         

 و توصـيه و  ي كـرد حا را طرها آنو نحوه كاراي داده بود و خود اصول  ناپلئون به اين هيئت اهميت ويژه    
  80.را نوشته بود فرامين آن

ايـران و    جنـگ نتيجه  كه هنوز   ) 1222(ي فرانسه به سرپرستي گاردان هنگامي به ايران آمد          هيئت نظام 
ت شاياني به لشكر ايران كرد و سه مركز آموزش نظامي را درتهـران              ااين هيئت خدم  . روس نامعلوم بود  

 و .شـد مـشغول  آموزش چند هزار سـرباز ايرانـي   به  ماه 14بيش از مدت و تبريز و اصفهان داير كرد و  
مرسـوم  اونيفـورم را    پوشـيدن   به كار بردند و     در ايران   بار كلمه سرباز را     براي اولين   حتي آنان بودند كه     



 
هـاي نظـامي      تاكتيـك . اين هيئت كوشيد لشكر ايران را به سبك سپاهيان اروپا سـازماندهي كنـد             . كردند

دادنـد و  آمـوزش   تـوپ را  كاربرد تفنگ و نيزه و  جنگ وجديدهاي تاكتيك  و دهدقديمي ايران را تغيير  
 اقدام به ساخت توپ سنگين      جري   ه 1223 دو كارگاه توليد توپ در تهران و تبريز در سال         با داير كردن    

  81.كردند كه قبالً در ايران سابقه نداشت

ميرزاشدند و    ها هم مشغول سازماندهي نيروهاي عباس       آن،  چند نفر از افراد اين هيئت در تبريز ماندند        
شـدند ولـي    مي تر از سابق سازماندهي    ها گرچه به شيوه مدرن      فوج. ي را از آنان تشكيل دادند     نظام»  فوج«

ايالت كُرد با شك     .شدند  ها گماشته مي    فوج فرماندهي   بهتيره و قبايل ترك آذري      رؤساي  از همان آغاز    
را و جايگاه خـود      اي كُرد از ترس اينكه مبادا قدرت      ها و رؤس    خان. نگريستند  ها را مي    و ترديد اين فوج   

و   ها تبديل به نيرويـي مـسلح        سرانجام فوج . ها نپيوستند   به صف اين فوج   ،  ر ايالت خود از دست دهند     د
  .منظم براي تصرف تمامي مناطق كُردنشين شدند

  :كند كه نگاري از آن عصر نقل مي وقايع، شاه به اوج فساد رسيد دربار قاجار در عصر فتحعلي
كـه    حد رشد و بلوغ رسيد و با زنان مضاجعت كرد و فرزند آورد تا اين وقت               از روزي كه پادشاه به      «

وهفت سال افزون نبود در اين مدت قليل از صـلب پـاك اودوهـزار تـن                   به جهان ديگر شتافت از چهل     
زندگاني گفتنـد و تـا        فرزند و فرزندزاده به عرصة شهود خراميد و بيشتر از ايشان هم در حيات او وداع               

اگر فرزند وفرزندزادگان آن پادشاه را بتـوان        ،  ويك سال سپري شده     ه پس از وفات او بيست     ك،  اين زمان 
  82»...هزار تن راست آيد شماره كنيم عجب نباد كه به ده

، شـناس معـروف      و ايـران   83. بـود  گويند شمار زنان فتحعلي شاه به هزار تن رسيده         ميبعضي از منابع    
  :نويسد در اين باره مي، » لردكرزن«

شاهزادگان    معموالً تمام اين   . اين كثرت و تعدد نسل حال و روز رعاياي بدبخت ايران معلوم است             با«
هـا    ايران بدست شاهزاده    گرفتند و گذشته از آن حكومت شهرهاي        ها از دولت حقوق مي      و شاهزاده خانم  

نج دهقانهـاي   هـاي گرسـنه دسـتر       بود و غالب آنها در يك شهرستان باالرث فرمانفرما بودند و مانندملخ           
  84».بلعيدند ايران را مي

الـسلطنه و والـي تبريـز بـود كـه در سـن                وليعهـد و نائـب    ،  عباس ميرزا چهارمين فرزند فتحعلي شاه     
 ـ  1250( كـه يكـي از آنـان محمـدميرزا     85 دختر بجا مانـد 22 پسر و 26از او ) ه 1249(سالگي مرد 46

  .شاه ايران شد، شاه پدربزرگش همان فردي كه به جاي فتحعلي، بود)1264
و تشكيل ارتش   ) 1243-1242(و  ) 1228-1218(ي سنگين هر دو دوره جنگ ايران و روس          ها هزينه

شاهزاده آن همه   و مخارج   ،  )1236-1221 (ي جنگ ايران و عثماني      دوره جديد ايران و مجدداً هزينه دو     
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آذربايجان و كُردستان مكري    ايران به ويژه بر دوش مردم         شان بر دوش مردم     و كاخ و سرا و زندگي ويژه      
  .ميرزا والي آنجا بود بود كه عباس

هزاران نفـر در جريـان      . به كُردها وارد كرد   خسارات زيادي   هاي عباس ميرزا با روس و عثماني          جنگ
در حـالي كـه در      ،  ها كشته شدند و صدها آبادي دچار غارت و ويرانـي و خـسارت گرديدنـد                 جنگ  اين

در . هاي بزرگتري به آنها وارد آمد       ضربهبلكه  ،  ه تنها هيچ نفعي عايدشان نشد      كُردها ن  ،دو دولت   توافقات
ايران نه تنها سرزمين وسيعي را از دست داد و ناچار           ،  گلستان و تركمانچاي  هاي    معاهدهخاتمه بااجراي   

كـه  بلكه تعدادي از نواحي آذربايجـان   ،  خسارت جنگي به روسيه بپردازد    عنوان  شدمبالغي هنگفت را به     
كـه  را  ايـران مبلغـي     زماني كـه    گروگان در دست نيروهاي روس باقي ماند تا         به عنوان   ،  كُردنشين بودند 

و درآمدنـد   ي روسـيه      چند ايل كُرد به زير سـلطه      ،  اين دو قرارداد  ماحصل  . پرداخت نمايد  قول داده بود  
از دست دادنـد و آواره      هاي خود را براي هميشه        كوهستان و مراتع و منابع و آبادي       كُرد،   چند ايل ديگر  

  .شدند
 ايـالت بـزرگ حيـدرانلو و سـيپكي و تعـدادي قبايـل و                ،قاجـار حاكمـان   در ادامه باز در اثـر سـتم         

كـوچ  . جمعي از نواحي ماكو و خـوي بـه داخـل خـاك عثمـاني كـوچ كردنـد                     دسته ،ديگر كُرد   هاي  تيره
و كـرد    قاجار و عثمـاني ايجـاد        دربارميان  ايالت به قدري مهم بود كه مشكالت زيادي           جمعي اين   دسته

شود كه نهايتاً منجر به انعقاد        هاي ايران و عثماني شمرده مي       ي دوم جنگ    اساسي شروع دوره    يكي از علل  
  .يافته بودي كُرد اختصاص  ارزروم شد و ماده سوم آن را به مسئله پيمان اول

 دو دولت ايران و عثماني برطبق       مجدداً كُردستان را از شمال تا جنوب بين       ) 1238(پيمان اول ارزروم    
. گـذاري شـده بـود     بنيـان اين توافق هم بر اساس پيمان زهاب  هاي   تقسيم كرد كه مرز    1159توافق سال   

عـدم مداخلـه در امـور       «و  » عدم مداخله در امـور داخلـي يكـديگر        «در رابطه با     ارزروم   ماده اول پيمان  
ي سـوم و چهـارم هـم در           و ماده » ييالق به قشالق  آميز مناقشات كوچروان از       مسالمت  حل«و  »  كُردستان

توان گفت    كه در مجموع مي   بود  » پناه ندادن فراريان يكديگر   «و  »  ايالت پناه داده شده     حل مناقشه «ي    باره
  .همكاري سياسي و نظامي دو دولت عليه نهضت كُردها بوده استنوع تنها  نامه پيمان

عبـاس ميـرزا در     ،  گماشـت   ايـران مـي   حـساس   منـاطق   پسران و دامادهـاي خـود را در         ،  شاه  فتحعلي
هر كدام نيروي   . و محمدعلي ميرزا حكمران غرب ايران و محمدولي ميرزا حاكم كرمان بودند             آذربايجان
بـه ويـژه بـه      همگي بـه يكـديگر      . گرفتند  تشكيل داده و به ميل خود باج و سرانه را از مردم مي              مسلحي
اينكه چون پـدرش وي را بـه وليعهـدي و جانـشيني خـود               اطر  نه بخ ،  ورزيدند  حسادت مي ميرزا    عباس

. ترين و ثروتمندترين ايالت بـود بـه وي سـپرده بـود              بلكه چون آذربايجان را كه مهم     ،  انتخاب كرده بود  



 
عباس ميرزا هم در هر دو جنگ روس ايـن بـود كـه بـرادرانش در وقـت الزم نـه                        يكي از علل شكست   

  86.ها را تقبل كردند نه جنگسهم هزي نيروي كمكي فرستادند و نه

هر يك در طمـع ايـن بودنـد كـه روسـتا و              ،  ي نقاط كشور پراكنده شده بودند       شاهزادگان كه در همه   
 تـأمين   زندگي اشرافي را براي خـود     يك  و مال و دارايي مردم را ضبط و خود را ثروتمند سازند و                زمين
 و يـك    شـود   شان نوشته مي   به دنبال اسم   يرزاميك پسوند   ،  وادگيي خان   يك از آنان به نشانه    به هر   . كنند

اي از آنان به آذربايجان رسيدند و از آن ميـان تعـدادي               عده. كشيد  يدك مي  هم   لقب بزرگ و توخالي را    
، احمـد ميـرزا   ،  ملك منصور ميرزا  ،  اكبر ميرزا ،  محمدرحيم ميرزا ضياءالدوله  :از جمله ،  حاكم اروميه شدند  

، اخالقـي ،  ي فساد سياسـي      دربار بزرگ شده بودند كه از هر نظر نمونه         در يك   اينان همگي .. .الدوله  معين
هيچكدام نه تنها تمايلي به اصالحات اجتماعي و معيشت مـردم و پيـشرفت منطقـه           .مالي و اداري بودند   

بلكه تنهامشغول غارت و اخذ باج و سرانه و رشوه و هديه و ضبط مال و دارايي مردم و چنگ                . نداشتند
  .و محصول روستاها بودند ينانداختن بر زم

ي عجيبي به جمع كـردن طـال و جـواهرات             و عالقه ،   بود پرست پولمادي و   فتحعلي شاه خود فردي     
دربار هم مقام و رتبه و القاب را با پـول بـه مـأموران             در   .انداخت  با هدايا كار مأموران را راه مي      ،  داشت
 خـود را بـه مـردم        تـر از    ي حكـومتي پـايين    هـا  تبـه ها نيز مقام و ر      آن. فروختند  اجرائي دولت مي    دستگاه

وزيرمختار فرانسوي در دربار » كُنت گوبينو«. فروختند و درمجموع همگي مشغول چپاول مردم بودند مي
  :نويسد ي اخذ رشوه در ايران مي در باره» سه سال در آسيا«در كتاب ) 1858 ـ 1855(هاي  قاجار درسال

هائي كه در ايران ريشه دوانيده و قطع ريشة آن هم بسيارمـشكل و              يكي از عيوب و بلكه يكي از بال       «
گيري است اين امر بقدري رايج است كه از شاه گرفته تـاآخرين مـأمور جـزء                 باشد رشوه   بلكه محال مي  

تمام مأمورين و مستخدمين      آيد گوئي   گيرد و در عين حال هيچ كسي هم صدايش درنمي           دولت رشوه مي  
بگذارند قبل از اينكه به ايران بيـايم در   اند كه اين موضوع را مسكوت پيمان شده ين هم ايراني از باال تا پائ    
خواندن ايـن كتـاب بنظـرم رسـيد كـه در زمـان        باباي اصفهاني بدستم افتاد و در حين لندن كتاب حاجي 

د كه  زميني براي دولت ايران هديه آورده و گفته بو          سيب  شاه وزيرمختار انگليس مقداري     سلطنت فتحعلي 
زيـرا كـشت و زرع آن سـهل اسـت و            ،  اگر اين گياه را در ايران بكاريد هرگزدچار قحطي نخواهيد شد          

گـردد ولـي صـدراعظم فتحعليـشاه قبـل از دريافـت               جانشين نان مـي     دهد و بخوبي    محصول فراوان مي  
نگـام كـه    دهيد كه كشت اين گياه را در ايران رايـج كـنم آن ه               رشوه مي   زميني گفته بود چقدر بمن      سيب

، شود صدراعظم دولت بزرگي نظير دولت ايـران         كردم كه چگونه مي     حيرت مي   هنوز به ايران نيامده بودم    
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شود تقاضاي رشـوه نمايـد ولـي          كشت و زرع محصولي كه نفع آن عايد تمام افراد ملت مي             براي توسعه 
  . داشته استنمايم كه آن گفته حقيقت كنم احساس مي كه مدتي است در ايران زندگي مي اينك

بـدون  كـه  محال است كه شما در ايران با يكي از مأموران دولت كاري داشته باشـيد و موفـق شـويد               
  87»...پرداخت رشوه كار خود را بگذرانيد

، زمينـي درخواسـت رشـوه نمـوده بـود      آن صدراعظمي كه در مقابل ترويج كشت سيب     منظور وي از    
هرج پر   يعني در يكي از      1234 تا   1215هاي    د كه در سال   االصل مشهوري بو    بندپئي مازندراني   ميرزاشفيع

  88.وزير بود ي تاريخ ايران نخستها دوره ترين و مرج

كـه   او نيز هنگـامي ، ساالر اعظم بود  يكي از رجال بسيار نامي ايران ميرزاحسين خان مشيرالدوله و سپه          
، ن رشـت ـ تهـران ـ خلـيج     آهـ  امتيـاز احـداث راه  ،  هزار ليره رشـوه 50در ازاي ، به صدراعظمي رسيد
كـشي و   كانـال ، هـاي بـاير   بـرداري از مراتـع و زمـين    استخراج تمامي معادن و بهره   ،  ترامواي شهر تهران  

روسـيه  ، )م1872/هـ1289(را به رويتر داد  .. .بانك و خط تلگراف   ،   و كارخانه  آسيابتأمين  ،  احداث سد 
  89.مانع اعطاي اين امتيازات شده بود

دو نفـر از       هزار تومان بـه    15در ازاي   كنترات  سلطنه، يكبار غارت ايل بلباس را به صورت         ال  عباس ميرزا نائب  
خان شاهـسون و      اله   هزار تومان، نيرويي به سركردگي حبيب      30 و يكبار هم در ازاي       90اش داد   سركردگان نظامي 

  91.ي سليمانيه كرد سليمان خان گرجي جهت كمك به محمودپاشاي بابان روانه

 ايـن   سازي نيروي نظامي بـود و بـا         دستگاه حكومتي ايران در تبريز مشغول تجهيز و آماده        در اين بين    
و نـواحي   ،   در تالش بود كه به يكباره بـر نـواحي ايـالت كُـرد كـوچرو و ثابـت چنـگ انـدازد                       نيروها
بردنـد را     پنـاه مـي   بـه آنجـا     دولـت   شورشيان ضد    و   ند تصرف كنند  كه قبالً نتوانسته بود   العبوري    صعب
كه شدند    ميبه كساني   گيري    افترا و بهانه  ،  هاي ناروا   باج سنگين و جريمه   آنها اقدام به اخذ     .ف نمايند تصر

منبع مهمي بـراي كـسب درآمـد        ،  هاي كُرد   و آبادي طوايف  غارت  ،  رفت ثروت وساماني دارند     گمان مي 
  .مسؤوالن اروميه شده بود هاي دولت و زندگي دستگاه

شكاك و بلباس از پرداخت باج سنگيني كه تحميل شده بودسرپيچي هركي و   ،  كوچروان غرب اروميه  
قتـل    آغاي شـكفتي را بـا حيلـه بـه           بعد از اينكه اسماعيل   ،  عسكرخان افشار بر ايل شكاك تاخت     . كردند

 ه بر سر مـصطفي بـگ حكـاري در آلبـاغ            و هم او بود ك     92.اش را هم تصرف كرد      منطقه) 1235(رساند  
.  و مـال و دارائـيش را غـارت كـرد           93 نمـود   سه ماه محاصره وي را اسـير        تاخت و بعد از    ،در مرز واقع  

 اميرخان قاجار 94.آنان را غارت نمود، و بعد از كشتار و تعقيبحمله برد  ايل هركي   هافشار هم ب    فتحعلي
  95.هم برسر ايل بلباس تاخت و بعد از كشتار و تعقيب آنان را غارت كرد



 
، العبـور كُردسـتان شـدند       گ انـداختن بـر نـواحي صـعب        چنـ براي  هاي متشكله آذري در تالش        فوج
بودنـد و آنـاني كـه از دولـت     العبور  مستحكم و صعبرش كه هر دو از نقاط       ميش و برده    كونههاي    قلعه

هـا مـستقر      و نيروي دولتي را در آن     شدند  دو تسخير    هربعداً  ،  كردند  ميرو  ها    قلعهبه آن   شدند    ميياغي  
اي بـراي يـك       بهانـه ،   را حكـاري بـه منطقـه       بيـگ   ان پناهنده شـدن نورالـه      مأموران اير  96).1260(كردند  

هـا     يكي از همدستان بـدرخان بودكـه در مقابـل تهاجمـات عثمـاني              بيگ  نوراله. لشكركشي ديگر كردند  
ي دشـت و ترگـور        و درمنطقـه  كـرد   ايستادگي كرده بود و بعد از شكست قيام از دسـت عثمـاني فـرار                

را نـامبرده   دسـتگيري و اسـترداد        عثماني از فرمانفرماي آذربايجان تقاضـاي     مقامات  . سكونت گزيده بود  
. مأمورين مرزي عثمـاني دهـد        اروميه فرمان داد كه نوراله را دستگير و تحويل         بيگلربيگاو نيز به    . كردند

 و دسـتگيري     سـركوب شورشـيان    نيروهاي نظامي ايران به   . سران كُرد مايل به استرداد نوراله بگ نبودند       
با نيروهاي ايران مقابلـه و   جمعي ولي مردم مرگور و ترگور و دشت بيل به طور دسته،  شتافتندبيگ  رالهنو

  97.آنان را درهم شكستند

محمدرحيم ميرزا فرزند عباس ميرزا وقتي كه حاكم اروميه شد براي ارعاب سران كُرد قبل ازهر كـار                  
 بـه  ف از سـران زرزا كـه جهـت خيرمقـدم    طيصمدخان و غفورخان و عبـدال . به دستگيريشان اقدام كرد 

آغاي شـكفتي رئـيس ايـل          علي 98.ي تبريز كردند     را دستگير و دست بسته روانه      ه هم ،رفته بودند پيشواز  
ي تهـران     بسته روانـه    دستوي را نيز    فريب داده و به اروميه آوردند و        ،  وعده و كالم شيرين    شكاك رابا 

  99.كردند

» بنار« ي مرزي ايران و عثماني به نام         در يك روستاي پرت افتاده     »دست يك«ي اميرخان     نوه،  ميرسلطان
الـه    نعمـت .  تـا آن زمـان نيـروي ايـران بـه آنجـا دسـت نيافتـه بـود                   .كرد  زندگي مي ي مرگور     در منطقه 
و بـراي ايـن     . جيب زند و درآمد كشاورزان را به      كند  خواست زمين روستاهاي منطقه را اشغال         ميرزامي

ي را هم جهت ارزيابي سهم خود در كـشت و زرع و علوفـه و محـصول منطقـه                    »شرمبا« نماينده و    كار
ميرسلطان تن به اين اجبار نداد و حاضر به قبول دستورات وي و مباشرانش در اخذ مالكانه                 .گمارده بود 

ي خـود از حكومـت درخواسـت          هـاي ويـژه     خواسـته اجـراي   الـه ميـرزا بـراي         نعمت. نشد  گيري  و باج 
 منطقه اروميه محافظهاي  قلعهي   از تبريز به عسكرخان سرتيپ فرمان داده شد در همه .نظامي كرد   نيروي

  . اقتدار دولت در تمامي نواحي تثبيت شودو نگهبان بگذارند تا
 بـا مكـر و حيلـه و         100گمـارد هـا را      تـرك و  كـرد   سور را تسخير      عسكرخان قلعه برده  ،  در پي دستور  

د و يميرسـلطان را هـم از دامنـه بـه زيـر كـش      »  وعـده و وعيـد     و تدبيرات صـائبه  «ي ميرزا رشيد      گفته  به
در آنجا چون به توافق . ي بنار كرد هايي كه قرار بود به وي دهند روانه خود را جهت حساب باج مباشران
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و حاضـر بـه   كردنـد  سـور هـم از ميرسـلطان پيـروي      مردم برده ،  و ميرسلطان باز سرپيچي كرد     نرسيدند
  101.ندمباشران نشد پذيرش خواست

 »چمـن دزگيـر   «نظام در      با توپخانه و سواره    .هاي نظامي قشون اروميه را آماده ساخت        عسكرخان فوج 
  نظـام  خـان سـرتيپ سـواره        حـسن  يش،نيروهابعد از تجميع    . در دشت مرگور لشكرگاه را مستقر نمود      

نظام از و سواره    سه تا چهار هزار سرب    ،  شكاك و سواران وي نيز رسيدند     بزرگ ايل   ،  پاپاق و ميرزاآغا    قره
  .جمع شدند

گروگان   گروهي سرباز را به قلعه فرستاد تا همچون       ،  را به كار برد   »  تدابير صائبه «بار نيز عسكرخان      اين
ي ارسال نامه     بهانه  ولي در آنجا به   ،  ميرسلطان آمد . يدبيا گهلشكرجرأت كند به داخل      ميرسلطان   وبمانند  

عصباني و  . بعد از چند روز مير سلطان نااميدشد      ،   خود نگه داشتند   نزداو را   به تبريز و منتظر شدن پيغام       
به چادر عسكرخان فرمانده كل لـشكرحمله بـرد و وي   سحرگاهان، يكي از روزها  ،  دست از جان شسته   

از ايـن واقعـه     ،  بودنـد   اله ميرزا هم     در همان چادر ملك منصور ميرزا و نعمت        .را با ضربات خنجر كشت    
در ، چـادر ريختنـد    نوكران سرتيپ به داخـل    . از چادر بيرون پريدند و فرياد كشيدند      سريعاً  ،  متحير شدند 

، كردنـد  انتقام گرفتنبراي ي ا  نيروهاي ايران اين موضوع را بهانه102سلطان را پاره پاره كردند مير  همانجا  
  .و دست به كشتار و تاراج زدندشدند پراكنده پخش و مرگور  در

ايـل   علت شركت، ه استبود) مهاباد( در ساوجبالغ 1297يدادهاي سال ي ارمني كه موقع رو  ا نويسنده
  :گويد خان زرزا در جواب مي ابراهيم،  پرسيد ايل سركردگاندر جنبش و مبارزات كُردي را اززرزا 

آن ظلـم كـه مـن از حـاكم          . كنـد   هـر چـه از دسـتش بيايـد مـي          ،  هر كـه دسـت از جـان شـسته         ... «
شـما مـرا در     . شـود   ام چگونه از خاطر مـن فرامـوش مـي            ديده يهاكم اشنو الدوله و پسر او ح      معين  اروميه

مـن    هائي كه شاهزاده به     الدوله چه قدر تظلم و شكايت از تعدي         شهرتبريز ديديد كه بعد از معزولي معين      
كـه شـاهزاده    كرده بود به كارگزاران آذربايجان نمودم و در جلو هر سندي مدعاي خود به ثبوت رساندم               

مـرا فهميـد ولـي        همه كـس هـم حقيقـت حقيـت        ،  اند  جهت گرفته   ازده هزار تومان از ماها بي     به قدر دو  
نتوانـستم پـس   ، بودند هيچكس در مقام رفع ظلم از من بر نيامد و دختراني را كه از قوم من جبراً كشيده               

جگر ،  ازاين بابت است كه انتقام    .  آخر همة ادعاي من به هشتصد تومان قطع شد و آن هم نرسيد             .بگيرم
  103».مرا آتش زد و مرا به معاندت و ياغيگري رهنمايي نمود

منفـي  تأثير گذاشتن هر دو قوم ترك و كُرد باقي ماند و ضمن و خاطره انباشته شدن اين وقايع در ياد    
  .خود را نشان داد داخلي ملي و مذهبي هاي جنگدر شكل و قالب دراعصار بعدي ،  آنهار روابط آيندهب
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  : فصل دوم
   ديدگاه متقابل كُرد و ترك 

  



 
  

  :  بخش اول
  دل به دل راه دارد

آن   اند بنيانگذار دولت صفوي بودند و در طول         هاي آذري كه در ميان كُردها به عجم شناخته شده           ترك
ر بودكه حاكميت ايران در دست ايالت افشار و قاجا ،  ي كوتاه اقتدار زنديه     سلسله و بعد از آن بجز دوره      

  .ها نيز هر دو از ايالت اصلي و مؤسس دولت صفوي و هر دو تُرك و شيعه تندرو بودند آن
ــان  ــه و موكري ــه ارومي ــرد و تــرك در ناحي ــت، همجــواري طــوالني كُ ، هــاي مــداوم ل و درگيــريقاب

 وتفاوت نژاد و زبان و مذهب و تضاد منافع اقتصادي و سياسي با يكـديگر در وجـدان        ،  اجباري  اختالط
  . كرده استرا ترسيماز يكديگر اين قوم سيماي ناخوشايندي  هر دويناخودآگاه 

ي تحقير به كُردها نگريسته و آنان را دزد و راهزن وقاتل              نويسان ايراني هميشه با ديده      شاهان و تاريخ  
مالجالل ،  اسكندر بيگ تركمان  ،   حسن بيگ روملو   :نويسندگان عصر صفوي از جمله    . اند  و ياغي شمرده  

، تبريـزي   آراي صـفوي و نويـسندگان معاصـري چـون احمـد كـسروي               ي ناشناس عـالم     نويسنده،  منجم
و درگيري  رويدادهاي قرون گذشته ... وعلي دهقان، حسين مكي، عبدالحسين نوائي، ي صفوي  زاده  رحيم

  : مثالًاند كُردان با حكام ظالم ايران را تنها از ديدگاه دولت و حاكمان وقت نقل كرده
، هاي كُرد را كه براي آزادي و بيرون راندن اقتدار ظالمانه بيگانه در كُردستان روي داده                 مگي قيام ـ ه 1

را بـه كـار   » ...غائلـه و  ، آشـوب  ، شـورش ، فتنـه ، طغيـان  «هاي واژهبراي آن  دانسته و   دليل ياغيگري بي 
  .اند برده
 منشأ فتنه و، گبر يزيدي، اوت نهادشق، ياغي، طاغي، ي ضاله طايفه، اوباش، اشرار«ـ همگي كُردها را 2
  .برند نام مي» ... وفساد
، قهرمـان ،  دالور،  دليـر ،  شير،  غازي،  مسلمان«تحت عناوين   رحم خود     جنگجويان اشغالگر و بي   از  ـ  3

  .كنند  بحث مي»...مجاهد و 
ــكني   4 ــان ش ــه ،  ـ پيم ــدقولي و توطئ ــا     ب ــرد را ب ــران كُ ــردن س ــين ب ــراي از ب ــه ب ي ناجوانمردان

زيركـي و نبـوغ حاكمـان خـود         »  وسـائل و رسـايل    ،  كمنـد تـدبير   ،  تدبيرات صائبه ،  الحيل  لطائف«افتخار
  .اند شمرده

 معنـاي زشـت بـوده و عجـم بـه        ،  وجدان كُرد ناخودآگاه و   سيماي عجم نيز در     ،  در مقابل اين ديدگاه   
داف براي رسـيدن بـه اهـ        است و   زبون و در پيروزي درنده     ،باختدر هنگام شكست و     كسي است كه    
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بـا دوسـت و     ،  كند  نميعمل  آن   به   ليدهد و   وعده مي ،  نيست  اي روگردان   خود از هيچ عمل ناجوانمردانه    
بـرد تـا دشـمن را بـر      اي پناه مـي  به هر عمل ناجوانمردانه  دشمن دروغگوست و در رقابت و زورآزمايي      

كُردهـاي  در بين   حتي  ،  داردوجود  در اين باره      بسياري هاي  و ديدگاه نكته  فولكلور كُردي   در  . زمين زند 
بـا يـك عجـم برخـورد كـردي او را      اگر «: گويد كه مي سخني به اين مضمون وجود دارد       حوالي اروميه   

 و تـو را خواهـد   فريبت خواهد داد، چون اگر زبانش رسد، فرار كناو و اگر نتوانستي بكُشي از      ،   بكش
  ».كشت

در اشعار حماسي خـود حكـام و سـرداران    ، ها  ي و ترك  نويسندگان ايران همچون  بيت سرايان كُرد نيز     
  .كنند ي تحقير نگريسته و مقاومت سرداران كُرد را با افتخار ياد مي ديده ايران را به

و » آل غـزوه  «و  »  مـسلمان «خان لپ زرين و همراهـانش را        دم،    دمي    خالق ناشناس منظومه  سراينده و   
دانـسته و در  » شـهيد «شـدگان كُـرد را    كـشته »  اي اسـت  غزوهرا كشد،   فدايي و هر كه      كشته شود هركه  «

»  ملعـون  «،»گر حيله «،» ايمان كافر بي «،»ي كافر طايفه«لشكريان قزلباش و سركردگان شاه عباس را      ،  مقابل
  :آيد گويد سرا با حسرتي تمام كه از ته قلبش برمي بيت. كند مي ياد

  ن، ةالردي د ي دمدمي به ئه«
  ن، ةالي خان و خان ئاود جثگه

  ١» نةالرت ين خهكه س ئثستا بووي به مه

  قلبها سنگ دم دماى 
  ها خان ابدالخان و جايگه 

  اي مسكن الشخورها كنون شده

سـتايدو   سراي ناشناس ديگري در نقل رويداد كشتار جمعي باپيرآغا و همراهانش، باپيرآغا را مـي                بيت
»  اسـالم «كنـد، او و همراهـانش را          د مـي  يـا »   وزراي روم  شـأن   هم«و  »  چابك«،  » جندي«،  »نازدار«وي را   

  .خواند مي» درندهسگ «و »  كافر ملعون «،» ايمان بي «،»جالد«و قواي عجم را » شير«و
 و  بلكه ماحاصل انباشته شـدن تجربـه      ،   ناخودآگاه در ميان اكراد به وجود نيامده       ،ضعاموديدگاه و   اين  

فولكلـور كُـردي    . انـد   هـا بـوده     ي تـرك    طهكُرد است كه در زيـر سـل       خاطرات تلخ چندين نسل از ملت       
اند و آن اينكه چگونه حاكمان عجـم   آن را به صورت منظومه سروده هاي بسياري دارد كه شاعران    داستان

، و سـوگند بـه قـرآن مجيـد          دلنوازي و وعده و وفا و دوستي      توسل به انواع حيله و ترفند از جمله با          با  
اند آنها را به دام خود انداخته و در كمينگـاه              توان مقابله نداشته   وقتي به رؤسا و رهبران كُرد دسترسي و       

  .اند را به قتل رساندهوي عرف انساني رعايت اصول بديهي بدون 
 گانـه جدامقطع زماني و مكاني     كه هر يك در     ،  اند  ها نمونه انتخاب شده     در اينجا چند نمونه از ميان ده      

بندي  به يك نتيجه و جمعتوان   ميهاآنهمه  از . است داده رويان متفاوت تُركبه دست خاندان يا حاكم
يـك حـاكم و يـا رفتـار         شخـصي   در قالب رفتار    تنها  توان     اين رويدادها را نمي    :اينكه و آن واحد رسيد   



 
بـوده كـه    ها    عجمحكمراني  سنت و فرهنگ     بلكه   ،بردن دشمن نگريست    ي يك پادشاه براي از ميان       ويژه

ي  ي حـاكم بـراي شـيوه    طبقـه فرهنگ رفتـاري  از  بخشيو مثل ، اند وي كردهدر اعصار مختلف از آن پير  
ريـشه و علـت     ،   است كه در طول زمان تكرارشده و ثابت مانده       بوده  م زيردست   اقواي    حكمراني و اداره  
بـه  هاي ديني و بويژه       از راه آموزه  كه  گردد    برمي» عجم«به نوع پرورش و آموزش ديني       اصلي اين رفتار    

اند و اين روش براي پيروزي سـپاهيان ايـران در تمـامي نبردهـاي                 ياد داده به آنها   »  تقيه«ش  كاربردن رو 
  .هم استمرار يافت بزرگ تاريخ

  

  :  بخش دوم
   عصر صفوي

   عصر شاه اسماعيل صفوي
  ) ه 908(قزلباش از ديدگاه امير چمشگزك : 1ي  نمونه

  :استوار بوداساس گرديد بر سه سياست شاه اسماعيل در مورد كُردها چنانكه قبالً بيان 
  . ـ بركناري امراي كُرد از امارات و نواحي خود و انتصاب سران قزلباش و قبايلشان به جاي آنان1
  . ـ تحت فشار قرار دادن كُرد سني به تغيير مذهب خود2
  . ـ به كار بردن شدت و حدت با مردم كُرد و سرانش3

اري از امـرا و رؤسـاي كُـرد حكمرانـي امـارات خـود را             بسي،  قويونلوي تركمن   در عصر حاكميت آق   
با اين وجود هنوز در تعدادي      ،  كرده بودند غصب  گرچه حاكمان تركمان مناطق آنان را       . دردست داشتند 

زمـان،  آن  اي    معـادالت منطقـه   رؤسا و سران كُـرد همچنـان حاكميـت داشـتند و در              ،  ازنواحي كُردستان 
رئـيس  بيـگ،     رسـتم  حـاج    :ي آنـان    از جملـه   .كردنـد   اي مـي    ژهروي آنان حساب ويـ    ،  الطين و شاهان  س

  .بودند... ،  حكاري ، زاهدبيگلُر شاه رستم، چمشگزك
سرنوشـت خـود و     معلوم نبود   شاه اسماعيل در حال درخشش بود و        بخت  زماني كه به تازگي ستاره      

ام قزلبـاش را از  اخبـار قيـ  ) ه 918 ـ  886(سـلطان بايزيـد عثمـاني    ، انجامـد  اش به كجـا مـي   دولت تازه
. كه آن زمان امير چمشگزك بود     ،  كه اين خود دليل اعتبار اين سردار كُرد است        ،  پرسد   مي بيگ  رستم حاج
بـه  . مـرز ناحيـه تحـرّك قزلباشـان بـوده باشـد        هماحتماالً بيگ رستمآن نامه نواحي تحت حاكميت      طبق
علت دشمني قزلباشـان و مقامـات        آنجا و    هايو رويداد واقعي  كند كه اخبار      جهت درخواست مي    همين
  :نويسد سلطان بايزيد در نامه چنين مي. بايندور را براي وي بنويسد دولت
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محاسـن   حـارس ، فلكي الذات، ملكي الصفات ،  القدر االتم والمجد االشم     ذوي،  كبير مفخم ،  امير معظم «
  ؛المختص بعنايه باري النسم، صاحب الطبل والعلم، الشيم

  ؛دامت معاليه ،حاجي رستم بيگ مكرم
كـه  سالم عاطفت پيام كه از عنايت شاهي فايض گـردد مطالعـه فرماينـد و بداننـد كـه مـدت مديـد                        

علي ما هو الواقع معلوم نواب كامياب . خصومت جماعت قزلباش به ارباب دولت بايندريه به چه انجامد
براي اسـتعالم احـوال     حاليـا . ذوي االقتدار و معروض عتبه عليه فلك مقدار و حضرت بزرگوار ما نـشد             

دارندة كتاب مستطاب قدوة االقران كيوان چاوش بدان طرف فرستاده شدو اولكاي جاي شما متـصل آن           
مكتوب شريف به شرف مالقات مشرف         چون دارندة  .نواحي است و بحقيقت حال تمام معلوم شماست       

به مـشاراليه انهـاء نـواب       شما تحقيق پذيرفته است       گردد از اخبار صادقه و وقايع آن جانب هر چه پيش          
شاهانة ما دانيد و هر چه معلوم نموده باشند اصـالً كـم نكـرده     كامياب داريد و اين معني را سبب عنايت  

  .شيمة صداقت را به ظهور آوريد
  2».تحريراً في اول الربعين سنة ثمان و تسعايه

  :جواب حاج رستم
  :رساند ترين رهبران كُرد آن عصر را مي زرگاي زياد نظر و موضع يكي از ب جواب حاج رستم تا اندازه

قـضا    گردد كه فرمـان     بر راي عالم آراي گماشتگان درگاه گيتي پناه اعلي اهللا شان صاحبه معروض مي             «
هللا الملك المنان با عمدة اال ماثل واال قران كيوان چاوش زيد قدره چون طـائراوج دولـت و                     جريان نفذه 

بـه رسـم شـكرگزاري       از ورود مسعودش قدر و منزلت افـزوده        حمامة برج سعادت شرف نزول يافت و      
  :گفت

   هيچ نقصاني نباشد جز كمال از آفتاب را آفتاب از خاك بردارد به لطف ار ذره
  و الحمداهللا الذي هدانا لهذا

آن   قـصة ،  اهللا و دمـرهم تنبيـه فرمـوده بودنـد          ار احوال قزلباش مذهب خراش لعـنهم      و آنچه از استفس   
رفتـه    رسـانيده و از آن جـا بـه عـراق عجـم             اال بر اين منوال است كه به الوندخان گزنـد         طايفة باغيه ح  

مصر مـصالحه و      مرادخان را منهزم و منكسر ساخته و در عراق عرب كار پرناكيان را پرداخته با چراكسة               
ـ                 .اتحاد نموده  واحي از   وحاال عزيمت دياربكر و مرعش داشته احوال ايران از بيدادايشان و اكثر بـالد و ن

اميد از فضل يزدان است كه قلع وقمع گروه باغيان به گرز و سنان غازيـان                ،  ظلم و حيفشان ويران گشته    
 .ان شـاءاهللا تعـالي  ، و تيغ خون فشان مجاهدين خداوندگار اسالميان وشهنشاه زمان ميسر و مقدر گـردد     

  3».باقي فرمان بر امر عالي مفوض است



 
بـه    ايزيد هيچ قدم جدي و مؤثري براي قطع پيشروي شاه اسـماعيل           سلطان ب ،  با وجود اين اطالع مهم    

هـم  بلكه حتـي حـاج رسـتم        ،  و اميدي كه به گرز و سنان غازيان اسالم داشت عملي نساخت           . كار نبرد 
ارزنجـان و نـواحي     ،   نورعلي خليفه روملو سردار نامدار قزلبـاش       .گشت»  بيدادگري«خودنيز قرباني اين    

اش به دست قزلباشان افتاد و خود و سران ايلش به عراق               رستم ايل و منطقه    حاج. را تصرف كرد    اطراف
بعد از شكست شاه اسـماعيل  . اداره منطقه و حفاظت قالع به سران قزلباش سپرده شد         . تبعيد شدند   عجم

 جـا ، و در آناش برگردد ولي بخت يـارش نـشد      حاج رستم فرصت يافت كه به منطقه      ،  درجنگ چالدران 
  .تر شد  بزرگدچار بيدادگري

نـام  )  يـام ( حاج رستم در  ،  خان عزيمت به عزم تسخير تبريز معطوف داشت         هنگامي كه سلطان سليم   «
اش و چهـل نفـر از         بوسي سلطان مشرف گشته در همان روز باپسرزاده         محلي من اعمال مرند بعز ركاب     

  4».الفرمان به قتل رسيدند آقايان متعينان ملكيش حسب
  

  ) ه 912(ديدگاه قزلباش كُرد از : 2ي  نمونه

  : نوشته استي شرفنامه نويسنده
ــا   « ــر شــرف باتف ــود امي ــشالق نم ــاه اســمعيل در خــوي ق ــه ش ــاني ك ــة ث ــام قدر دفع ــرا و حك  ام

بتخصيص ملك خليل حاكم حصنكيفا و شاه علي بيگ بختي والي جزيـره و ميـرداود خيزانـي                    كُردستان
عزم عتبه بوسي شاهي روانـة خـوي شـدند وچـون            وعلي بيگ صاصوني و ساير امراي ديگر يازده نفر ب         

  ...بشرف سده بوسي فايز گشتند در اوايل اعزاز و احترام تام يافته
...........  �  

  
و غرض در اين وقت كه امراء اكراد بالتمام متوجه آستانة شاهي شدند خان محمـد از ديـاربكرعرض                   

ردستان نافذ گردد بنده تعهدميكند كـه اكثـر         كرد كه اگر چنانچه فرمان قضا جريان تبعيد و حبس امراء كُ           
بانـدك توجـه شـاهانه        االيام كمند تسخير سالطين از تصرف او عاجز اسـت           بالد كُردستان را كه از قديم     

سخن آن نامقيد كافر امراء حاضر        بحيطة تسخير توانم كرد چون عرضه داشت او بمطالعة شاهي رسيد به           
لي بيگ صاصوني رادر قيد و زنجير كشيد هر يك از امراء اكـراد              را بغير از امير شاه محمد شيرودي و ع        

امير شرف راباميرخان موصلو داد و چاپان سلطان را بتـسخير واليـت             ،  را به يكي از امراء قزلباشيه سپرد      
واليت حكاري و يكان بيگ قـورچي باشـي تكلـو را بگـرفتن ديـار                  بدليس و ديو سلطان روملو را بفتح      

  5»...امطار بيشمار مأمور گردانيد طراتجزيره با لشكر چون ق
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كـه  تـا اين  ،  ي مراجعت به نقـاط خـود نيافتنـد          الحفظ ماندند و آنان اجازه      رهبران كُرد دستگير و تحت    
در ايـن   . ها به خراسان آغاز شد و شاه ناچار شد سركردگي سپاه را خود به دسـت گيـرد                   ي ازبك   حمله
  .ه داشته شدند تا اينكه فرصتي يافتند و فرار كردنداي همچنان نگ شاه تعدادي را آزاد و عده مدت

  ) ه 912(كهنه گبر يزيدي ، صارم مكري: 3ي  نمونه

ي مكريان همانند سـاير منـاطق ديگـر كُردسـتان تحـت سـلطه ايـالت و            منطقه هاقويونلو  آقزمان  در  
ع كُـرد بـراي بيـرون       خلـو اميـران م  ،  هنگامي كه اميران بايندور به جان هم افتاده بودند        . تركمان بود   سران
الدين مكري تعدادي از ايـالت كُـرد     امير سيف . تكاپو افتادند به  ،   خود  و استقرار حاكميت   نهاتركم راندن

 آنان را از آنجا رانـد       .تاخت،  را جمع و برسر ايل چابقلوي تركمان كه ناحيه درياس را در دست داشتند             
 و امـارتي را در  .مـور و سـلدوز چنـگ انـداخت    و به آرامي برنواحي دول باريك و آختـاچي و ايـل تي          

امـارات و   صـارم در اداره     . صـارم و بابـا عمـر      ،  وقتي مـرد دو پـسر از وي بجـا مانـد           .مكريان بنياد نهاد  
همزمـان بـا پيـروزي شـاه اسـماعيل      ، الدين و ظهور صـارم  ميرسيف  مرگ.حكمراني جاي پدر را گرفت 

  .صفوي بود
 خواسـت   ميهم   در مقابل شاه اسماعيل      .ير دست خود را داشت     كه قصد استقالل نواحي ز     بيگ  صارم

، اما توفيـق    لذا شاه چندين بار لشكر بزرگ بر وي گسيل داشت         . زير سلطه خود درآورد   به  ناحيه وي را    
  .چنداني به دست نياورد

  : استخان در باره اين رويداد چنين نوشته مير شرف
مكـري و   د شاه اسمعيل صفوي بعزم تسخير واليتمقام پدر ش  الدين مكري چون قايم     صارم بن سيف  «

محاربات واقع شد هـر       در ميانة او و قزلباش بكرّات     . قلع و قمع ايشان چند دفعه لشكر بر سر او فرستاد          
) 912(و تا در شهورسنه اثني عشر و تسعمايه ، مرتبه صارم مظفر و منصور شده شكست بر قزلباش افتاد

خـان و     رمود طايفة شـاملو رابـسرداري عبـدي بيـگ والـد دورمـيش             كه شاه اسمعيل قشالق در خوي ف      
محاربة عظـيم   ،  هر دوسردار با لشكر بيشمار بر سر صارم رفته        . صاروعلي مهردار را بجنگ صارم فرستاد     

، دست داد و هر دو سردار با خلق بسيار ازاعيان شاملو بقتل آمـده صـارم برايـشان غالـب و مظفـر شـد        
خـان    كُردستان اطاعت آستانة سلطان عاليشان كـسري نـشان سـلطان سـليم              حكامآخراالمر باتفاق امرا و     
خان بر سرير و   در تاريخي كه سلطان معدلت نشان سلطان سليمان.خالص گشته نموده از تحكم قزلباش

قياصـرة روم جلـوس همـايون فرمـود صـارم بعـز عتبـه بوسـي روانـة درگـاه گيتـي پنـاه شـده                             اورنگ
تصاص يافته واليت و نواحي كه از پـدر بـدو انتقـال يافتـه بـود بطريـق اقطـاع                     شاهانه عز اخ    بنوازشات
. كرد نشان مكرمت عنوان سلطاني بشرف نفاذ پيوست و اجازة انصراف حاصل          ،  بدو ارزاني فرمود    تمليكي



 
تاخت بسر وقـت   العزت  اللذات بفرمان رب    صارم چون بوطن مألوف و مسكن معروف عودت نمود هادم         

اما هيچكدام از عمر . پسر ماند و ازو قاسم و ابراهيم و حاجي عمر سه   . بعالم جاوداني نهاد  قدم  ،  او آورده 
و از بنـي    ،  گاني جهان فاني را وداع كردنـد        زنده  در ريعان جواني و عين    ،  مند نشده   و دولت متمتع و بهره    

  6».مانده بودحيدر و مير نظر و مير خضر سه پسر  الدين را شيخ عمان او رستم بن بابا عمر بن سيف

  .فرزندان هر يك به نوعي در رويدادهاي منطقه ايفاي نقش كردند
ــين روايــت مــي  شــرف ــدادها را ايــن چن ــد خــان روي ــسنده. كن ــاب  ولــي يــك نوي ــي در كت ي ايران

همـان رويـداد را بـه       اسـت،   هاي شاه اسماعيل اختصاص يافته        كه به زندگي و جنگ    »  صفوي  آراي  عالم«
رساند و هم نوع ديدگاه عجم نسبت به كُرد           كه هم نظر رسمي دربار ايران را مي       ،  كند  مي  نوعي ديگر نقل  

آراي صفوي يورش لشكر قزلباش بر سر ايالت مكري را اين چنين نقل               نويسنده عالم . سازد  مي  را روشن 
  :كند مي
 رود  مـي   گمـان (خان پادشاه كُردستان چكـاري         اي شهريار صارم   :از جانب تبريز قاصدي آمد و گفت      «

شـده اسـت و شـاه         اند كه محمد كرهـي يـاغي        هاي كُردستان شنيده    با قبيله ) منظور نويسنده مكري باشد   
كوس مخالفت كوفته وچهل هزار كس برداشته بر سر         ،  اسمعيل رفت به جانب يزد و او نيز فرصت يافته         

  .سلطان ابراهيم برادر شاه به گرفتن تبريز راهي گرديد
خان آمدبه پاي     صارم. راگونه سلطان با سيصد كس حاكم قلعه اروملو بود        چون رسيد به قبيلة اروملو ق     

از اصـفهان بـه     ،  هزار كس داده    ساروحسين شاملو را سه   ،  شاه،  چون قاصد اين خبر را آورد     . قلعة اروملو 
اسـت و روش جنـگ        و او للة شاهزاده بود كه در تبريز باشد كه شاهزاده جاهل           . جانب تبريز روانه نمود   

او گفـت كـه   . خـان پرسـيد    صـارم   او به الغار خود را رسانيد به ملك تبريز و از شاهزاده احوال            . داند  نمي
و از اين جانب كار بر قراگونه تنـگ  ، است مدت يكماه است كه در پاي قلعه اروملو با قراگونه در جنگ           

ان عهد كرد كـه     خ  و صارم ،  بروم به جانب تبريز   كه  خان كه مرا راه بده        و كس فرستاد به پيش صارم     ،  شد
فرمـود  . او از قلعه بيرون آمد، و چون قسم ياد نمود،  تبريز  او قلعه را بدهد و با خانه كوچ برود به جانب          

ر رسـيد بـه   كُردان از عقب آمدند و تمام را كشتندو زن و فرزند آن جماعت را اسير كرده برگشتند و خب 
  .متوجه تبريز گرديد، خان قلعة اروملو را گرفته صارمه سلطان ابراهيم ميرزا ك

كه اگـر     خان  بايد رفت به استقبال صارم      شاهزاده با للة خود ساروسلطان مهردار صالح ديد كه ما را مي           
نيـز چهـارهزار     ام و تـو     هزار كس من آورده     گفت كه سه  ،  اش  هللا،  ساروخان. كند  تبريز را غارت مي   ،  بيايد

رويـم بـا ده هـزاركس و سـر راه      ريـم و مـي  دا هزار كس نيز از جماعت تبريـزي برمـي   كس داري و سه   
  .گيريم خان را مي صارم
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. رسـيدند ) ذيل كتـاب سـلماس نوشـته شـده        (پس قرار چنين شد و از تبريز بيرون آمدند و در خوي             
اش  ميـدان رود كـه هللا  كـه  خواست  شاهزاده خود مي. مرد طلبيد، خان به ميدان آمده    ساروسلطان و صارم  

، كـشته شـد و سـرش را بريـد          به ميدان آمد و در دست ساروسـلطان       د   پس خو  .نگذاشت،  مزاحم شده 
و خـود را رسـاند و او را بـه قتـل      خواست كه خدمت پدرش برد كه شاهزاده مركب از جاي جهاند       مي

، خان به خون فرزند بي تاب شـده         صارمكه  خواست كه برگردد      اش و مي    سرش را بريد با سر هللا     ،  آورده
  .دان رودنگذاشت كه كسي ديگر به مي

برادرت   دل:گفت، آن بدگهر خود از غم فرزند به ميدان آمد و بعد از آن كه دانست كه شاهزاده است             
داده و هر دو نيزه       شاهزاده نهيب  .را به مرگ تو بسوزانم به طريقي كه دل مرا از مرگ فرزندم سوزاندي             

 دست بـه    .هابرهم شكست   نيزهپس عصا دار بر تارك يكديگر زدند تا         ،  ربودند و چون جنگ نيزه كردند     
خـان مركـب شـاهزاده را از پـاي            صارم  تير و كمان كردند و سه چوبه تير بر يكديگر زدند و در تير سيم              

حيـدري ذوالفقـار نـژاد زد و از غـالف             في الحال جست و دسـت بـه تيـغ         . درآورد و بي مركب گرديد    
كه هنگام شست كندن آن تير آن شـهريار         رفت كه تير ديگر به جانب اوبيندازد          خان مي   درآورده تا صارم  
خود را رسانيد و زد تيغ را بر گردن مركبش كه سرش              شاهزاده .تيرش بر خاك نشسته   ،  جا را بدل كرده   

دوانيدند و ديگر باره سـوار شـدند و شمـشيرها كنـده روي بـه هـم                    جدا ساخت و از دو جانب جنيبت      
آمـده بـه ميـان تيـغ        ،   شاهزاده كه سپرش را شكافته     آن كهنه گبر يزيدي زدشمشير را بر قبة پسر        . نهادند

  .از آنجا بر زين زر آمد و اسب را زخم كرد اش را شكافته پيش سينه
عـصر جنـگ      خان از باد مركب بدر رفته كه قزلباش ريختند به ميدان و جنگ عظيم روي داده، تا وقـت                    صارم

ش شاهزاده رابرداشـتند و بـه جانـب تبريـز روان            كردند و آن روز داد مردي و مردانگي را قزلباش دادند و قزلبا            
هزار   نامرد، چند قزلباش ربع شما بودند و از شما سه           اي گلة : شدند، و صارم به كُردان خود اعراض نمود و گفت         

ايشان گفتند كه قزلباش آدم نيـست، گويـا         . كس كشتند و نتوانستيد كه از پيش برداريدو خون فرزندم را بگيريد           
  آمدند؟ ديدي كه به چه قسم به دم شمشير مي مگر نمي. اند  روي و فوالدريختهتن ايشان را از

خان شـاملو را باچهـار        اما از آن جانب چون شاه ساروخان مهردار را فرستاد و آمد به قزوين و عبدي               
جماعت تركمان كه     سبب آن كه اميره مظفر پادشاه رشت به اغواي        ،  هزار كس ديگر از قزوين روانه نمود      

 هزار كس از جنگ الوند شاه فرار نموده بودند و رفته بودند به گـيالن ومـالزم اميـره مظفـر شـده       چهار
شده و در طـرف تبريـز و ابرقـو            خان يزيدي كه از كُردان چكاري ياغي        و ايشان شنيدند كه صارم    : بودند

 پدرم شـاه    عقل گفت كه مدت يك سال        آن بي  .چرا ما قزوين را نگيريم    :  گفتند .محمد كرهي ياغي شده   
  .آشنايي را برهم زنم را در ملك رشت نگاه داشت با صوفيان و من چرا آن



 
و ، تبريـز  خان را فرستاد به جانب و عبدي، از اين جانب شاه سپاه جمع كرده به جانب رشت روان شد 

ل و او نيـز داخـ     ،  خـان   صارم  شنيد كه شاهزاده رفته است به استقبال      ،  خان شاملو به تبريز آمد      چون عبدي 
آيـد و     شـاهزاده زخـم دار مـي      كـه   ديـد   ،  و چـون بـه صـوفيان رسـيد        . تبريز شده و از عقب روان شـد       

  .اند و شاهزاده را برگردانيد و در همان جافرود آمدند هزاروپانصد نفر او را كشته
، گرفتـه   از پدر رخصت  ،  پسر ديگرش ،  خان نمودار شد و صف كشيدند و اردوان بيگ          روز دويم صارم  

زخـم دار بـود و      كـه   خان بيگ شاهزاده را در پاي علم بداشـت            عبدي. د و مرد ميدان طلبيد    به ميدان آم  
تيـري  ،  بعد از مكالمه  ،  آمد  خود در يك طرف ايستاده بود كه مركب از جاي برانگيخت و چون به ميدان              

خـان پـسرش آه از نهـادش        برنافش آمده او را از اسب انداخت ودورميش        .خان انداخت   به جانب عبدي  
شود و سرش را ببرد كه امان نـداده فريـاد            خواست كه پياده    رآمده و گريبان دريده به ميدان آمد و او مي         ب

 او  .اگر مردي با جوانان جنگ كن ومرد پيـر هفتـاد سـاله را زدي مـردي نيـست                  ،  اي شوم دست  كه  زد  
 .باش كه رسـيدم    اي نامرد    :دشنام داده گفت  ،  بگويد   او رفت كه سخن    . آري : آن پدر تو بود؟ گفت     :گفت

. دورميش خان در روي زمين راست شده به پشت خوابيد         كه  ديدند  . تير ديگر بر كمان نهاده شست كند      
آفرين و احسن از آن دو سپاه برآمده خـود را رسـانيد و آن               .  پس قدراست كرد   .مال گذشت   آن تير سينه  

  .چنان تيغ بر قبة سپرش زدكه تا نافش بر هم شكافت
كُـردان از جـاي درآمدنـد و سـپاه شـاملو آن دو هـزار كـس بـه                    . مگذاريـد  :خـان گفـت     پس صـارم  

  .خان مركب به ميدان جهانده زدند بر يكديگر دورميش ياري
خبـر  ،  و از شاه اسمعيل بشنو كه چون به جانب گـيالن روان شـد             . ايشان را در جنگ مغلوبه بگذاريد     

 مراچه بايد كرد؟    :با سرداران خود گفت   . برآمدآه از نهاد او     . آمدن شاه را جاسوسان بردند به اميره مظفر       
، اگر كاري ساختند  . بود  بايد جماعت تركمان را بر سر راه شاه فرستادن و خود در كمين              مي: ايشان گفتند 

  .شايد شاه از عقب نيايد، خوب واال گريزان شده رفت به جانب فومن
بيـايم   داد و سر راه شاه را بگيريد تا من شما برويد در كنار بغ:و آن بي خرد تركمانان را طلبيد و گفت   

  .از عقب با لشكر
 در ميان جنگل زده گريزان بـدر رفتنـد و شـاه آمدبـه               .ايشان رفتند و در راه شنيدند كه چه خبر است         

شـاه  ، خبر آوردند كه به جانب فـومن فـرار نمـوده اسـت    ،  چون خانة او را در ميان گرفته       .جانب رشت 
  . او خبردار شده رفت به ميان جنگل از آنجا.رفت به جانب فومن

جانـب     كـه از آن    . شاه فرمود كـي گـذارم      .گفتند ديروز رفت به ميان جنگل     ،  چون شاه به فومن رسيد    
 به غيراز تـو كـسي       :گفت. الدين كه شاه را تعليم قرآن درس گفته بود          اميره مظفر رفت به پيش امير زين      
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 شـايد مـرا   .خدمت شـاه  برو به، عليم در گردن شاه داري  تواند كرد كه حق ت      ديگر التماس مرا از شاه نمي     
  .عفو نمايد

شاه او     چون .پس او برخاست و وقتي آمد كه شاه در سخن اوست كه مير رسيد و كالم خدا در دست                  
به التماس اميره  اين پير غالم،  اي شهريار :؟ گفت    اي پدر كجا بودي    :گفت. تعظيم كالم خدا نمود   ،  را ديد 

چون تو حق تعلـيم داري      :پس شاه گفت  . و به حق اين كالم كه از سر تقصير او درگذر          مظفر آمده است    
دسـت بـسته و خـود    ، اند اما به آن شرط كه آن جماعت كه او رااغوا كرده، بخشم او را مي،  در گردن من  

 و نوشـت كـه بيـا و سـه     .و او را بيـاورم   اي شهريار بروم  :پس مير گفت  . شمشير در گردن انداخته بيايد    
  .نموده چهار نفر كه تُرا اغوا كردند همراه خود بيار كه شاه طلب

را  و پـاي شـاه  ، پس او فرمود آن جماعت را گرفتند و خود تيغ و كفن برداشت و به خدمت شاه آمـد            
فـرار  كـه   گفـت   . شاه او را بخشيد و آن جماعت را گردن زد و احوال جماعت تركمـان پرسـيد                . بوسيد
 اگر ايشان را بگيري بكش و سر را از براي من بفرست و .فرصت ايستادن ندارمشاه فرمود كه . اند  نموده

يـازده روز رفـت بـه         خود سوار شده و از راه اردبيل برجانب تبريز به الغار روان شد و از جانب قزوين                
  .گيالن و از آنجا خود را به تبريز رسانيد

خان زخم دار شده بودند و ازغيرت         يرامخان و ب    وقتي آمد كه كار بر قزلباش تنگ شده بود و دورميش          
كه در آن اثنا از جانـب بيابـان علـم سـفيداژدها پيكـر      . ترسيدند آوردند و از ننگ و عار فرار مي       تاب مي 

قزلباش آمده و چون شاه       گويا كه جان بر تن جوانان     . شهريار نمايان شد و صداي نعره آن شهريار برآمد        
خان دچارآن شهريار شـده و از روي قهـر و             ي و در آن جنگ صارم     خود را زد به آن كُردان يزيد      ،  رسيد

به جهنم واصـل كـرده و سـپاه ُكـردان          .غضب غالف كش زد بر دوال كمرش كه او را به دو نيم گردانيد             
گريزان شده بدر رفت و شش سردار به جانـب         خان محمودي از جانب ميدان      شكست خورده و مصطفي   

 مردي بر   :خان را در برگرفت و گفت        و شاه برادر رادريافت و دورميش      بدر رفتند ،  الكاء خود فرار نموده   
  7».داده با فتح و نصرت داخل دارالسلطنة تبريز گرديد تو حالل است و او را خطاب فرزندي

  شاهان صـفوي   گاننوادرا از   بعد از سپري شدن چند قرن از اين رويداد يك نويسنده معاصر كه خود               
  :نويسد و ميكند  ميچنين نقل همان رويداد را ، داند مي
پادشـاه    بعد از انجام كارهاي مزبور اردو از همدان به جانب قزل اوزن روانه شد در آن حدود بعرض                 «

را گـرد آورده      صفوي رسانيدند كه شخصي بنام صارم كُرد جمعي از اوباش و راهزنان حـدود كُردسـتان               
يع كشاورزان ومالكين آن اطراف باج و       براي خويش در نزديكي حدود گروس سپاهگاهي ساخته از جم         

  .دهد ها و قوافل را بباد غارت مي گيرد و كاروان خراج مي



 
شاه اسمعيل شخصاً بعزم غافلگير كردن صارم كُرد با ايسوار و شبگير بـدانجانب تاخـت بـرد امـاكُرد                    

امـوال وي     مزبور پيش از رسيدن موكب شاهانه باروبنه خود را گذاشته راه فرار پـيش گرفـت و تمـامي                  
كنندگان قزلبـاش     تعاقب  نصيب لشكريان قزلباش شد گروهي نيز از اتباع او كه راه فرار ميپيمودند بدست             

  8»...هائي رسيده بود گيالن گزارش الدين حاكم نابود شدند و سپس موكب شاهانه بنابر آنكه از امير حسام

  :نويسد همان نويسنده در نقل درگيري قزلباش و صارم كُرد مي
مصفا    اردو از قشالق طارم به ييالق سلطانيه توجه نمود و چندي در آن خطه              912در فصل بهار سال     «

عزيمت نمودنـد و      به اسب تاختن و تير انداختن و آداب و رسوم ايام عيد اقدام شد سپس بجانب خوي                
 گـرد   چون گزارش رسيده بود كه صارم كُرد نوبت ديگر جمعي از اوبـاش و اشـراركُرد را بـدور خـود                    

قرامانلو و خادم بيـگ خليفـه را          خان  آورده در حدود اروميه فتنه و فساد پرداخته است شاه اسمعيل بيرام           
  .بسركوبي صارم كُرد مأمور نمود

سرداران مزبور بر سر اكراد ياغي تاختند اما صارم بـا اتبـاع خـود از حـدود اروميـه بخطـة كُردسـتان         
 واقع بود و لـيكن لـشكريان مأمورتعاقـب وي           9ر قله كوهي  گريخت و سپاه به موضعي استوار برد كه د        

پرداختـه پيكـار      گريبانش را رها نكرده از عقب او رسيدند و در آنجا صارم با لشكريان خـود بمقاومـت                 
سخت فيمابين دست داد كه از طرفين گروهي بر خاك هالك افتادند از آنجمله دوتن از سرداران نـامي                   

شدند اما عاقبت فتح و ظفـر بـا    لو كشتهكه  ديگري صاروعلي مهردار تقزلباش يكي عبدي بيگ شاملو و  
پيكار جان بدر برد ليكن پسرش با بـرادران   نيروي قزلباش بود و هر چند صارم به نفس خويش از ميدان       

از مردم وي بقتل رسيدند و تمامي ايل و عشيرت            و بعضي از سرداران لشكر او اسير گرديدند و بسياري         
خليفه مظفر و منصور به اردو برگشتند و اثناي گـزارش آن              ند و بيرام بيگ و خادم بيگ      صارم غارت شد  

اكراد نكاتي را بعرض پادشاه رسـانيدند كـه آتـش خـشمش مـشتعل                 ها و رفتار زشت     پيكار از گستاخي  
  10».دستگيرشدگان صادر گرديد گشت و فرمان قتل

  ) ه 914(دار  كُرد يزيدي دم: 4ي  نمونه

تعدادي را كشت وتعدادي    ،  قويونلو را يكي بعد از ديگري شكست داد         صفوي اميران آق  شاه اسماعيل   
، خورد  مراد ميرزا بن سلطان يعقوب حاكم شيراز كه در برابر نيروهاي قزلباش شكست            . فراري داد هم  را  

و  به بغداد كه هنوز در تصرف و حاكميت خاندان بايندور بود فرار كـرد مـراد ميـرزا از سـلطان عثمـاني             
 بـه فريـادش     دامالغـوري سـلطان مـصر طلـب كمـك كـرد ولـي هيچكـ                 عالءالدين ذوالقدر و قانـصوه    

مراد چون از ياري و پشتيباني آنان نااميد شد و به تنهايي هم توان مقابله با پيشروي قزلبـاش را            .نرسيدند
ل از اينكـه بـه      شاه اسـماعيل قبـ    . گ پرناك سپرد و خود راهي دياربكر شد       يب ، بغداد را به باريك    نداشت
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قويونلـو را بركَنـد و خيـالش از آنـان      مصلحت ديد كه آخرين پايگاه قدرت تركمانـان آق        خراسان بتازد 
 يساولي را كه يكي از سران دلـسوز قزلبـاش           بيگ  ابتدا خليل ،  هنگامي كه در همدان بود     لذا. آسوده شود 

 كه از اين بيگ باريك.  فرمان خود درآوردآميز وي را به زير اعزام تا به طور مسالمت  گيب نزد باريك ،  بود
 و فرسـتادگان شـاه      بيگ  اي از اطرافيان خود را با هدايايي بسيار براي استقبال خليل            عده  خبر اطالع يافت  

ولـي  ،   فرستادگان شاه را بسيار ارج نهاد      بيگ  باريك. هاي خانقين به پيشواز رفتند      ها تانزديكي   آن. فرستاد
  11.حاضر نشد كه پيش شاه رودو كرد رد  خواست آنان را

قلمـرو دولـتش    ،  كاسـتراتژي بعـد   از  ،  فتح بغداد براي شاه اسـماعيل از چنـد جهـت اهميـت داشـت              
آمـد و ضـمن        درمـي  تـصرفش هاي كـالن بـه         شهر تاريخي بغداد و نواحي آن با ثروت        .يافت  مي  توسعه

 از نظـر مـذهبي نيـز    .تشكـس  آخرين پايگاه رقيبان خود را هم درهم مي    ،  با كشورهاي عرب   همجواري
تـصرف بغـداد و نجـف و كـربال و     ، مقدس شيعه و مرقد تعدادي از امامان در آنجا بـود      چون اكثر بالد  
  .داد معنوي عظيمي را به قزلباش مي سامره نيروي

ابتــدا يــك نيــروي جلــودار بــه ســركردگي . نيروهــاي قزلبــاش بــه ســوي بغــداد پيــشروي كردنــد 
 بيـگ  باريـك . بدون مقابله وارد شهر بغداد شد، ه به سوي خانقين به راه افتاداز كرمانشا»  له  له  بيگ  حسين«

را به حاكميت آنجا گمارد و خـود نيـز در جمـادي             » الخلفا  خليفه«خادم بگ   ،  شاه. كه قبالً فراركرده بود   
بعد از زيارت قبـور مبـارك امامـان در كـاظمين و نجـف و                . داخل شهر بغداد شد   ) م1508( 914الثاني  
  12.خود ونيروي بزرگش به سوي خوزستان روانه شد، كربال

روايتـي  پـردازد،     وقتي كه به شرح حمله شاه اسماعيل و لشكر قزلباش براي فتح بغدادمي            »  عالم آراي صفوي  «
ه بـود »  يزيـدي «داشـته، چـون      دمگويا  ي نويسنده، او      آميزد كه به گفته     را با آن درمي   » داستان يك كُرد  «تخيلي و   

يزيد بن معاويه اموي است كه شيعيان          از يزيدي در اينجا كُردهاي ايزدي نيست، بلكه منظور پيروان          منظور. است
بيگ به عنوان توهين به كـار بـرده           داستان صارم   كلمه يزيدي در اينجا و نقل     . دانند  او را دشمن خوني آل علي مي      

  .دهد شان مياين داستان هم به نوعي ديدگاه قزلباش در موردكُردها را ن. شده است
  :نويسد مي»  آراي صفوي عالم«
سپاه كوچ كند و حسن بيگ حلـواچي اوغلـي رابـا            ،  جهد  و از آن جانب شاه فرمود كه چشم من مي         «

آه ،  زدند بر عقب لشكربايرك سلطان    ،  ايشان وقتي رسيدند كه جنگ گرم بود      . خان پيش فرستاد    دورميش
از »  نـصر مـن اهللا    «علـم   كـه   ا چون وقت چاشت شد      ام: العالج مشغول جنگ شد   ،  از نهاد بايرك برآمد   

، كه خود را به قلعه بغداد اندازد هر چند خواست، آه از نهاد بايرك برآمده،  روي دشت بغداد نمودار شده    
  .راه ندادند



 
دانستند ، علم آفتاب طلعت اژدهاپيكر شاه را ديدند، اما چون شيعيان بغداد از فراز برج باره نظر كردند       

رفته بر سرزندان سـيد محمـد       . ايام مخاطره به دور خواهد كشيد     ،  يرك سلطان داخل قلعه شود    كه اگر با  
دولـت شـاه اسـمعيل      ،  دولـت كه  آمدند بر فراز دروازه و نقاره بشارت زدند         ،  كمانه را از بند نجات داده     

  .تيغ غازيان قزلباش، بهادرخان و تيغ
شكافت آن سپاه را وخود     . بر خود محيط ديد   بال را از چهار طرف      ،  چون بايرك بدرگ آن صدا بشنيد     

، سيدنا سالم گفت. اند  ديد كه سيد محمد بر فراز برج دروازه است و دروازه را بسته            . را به دروازه رسانيد   
آيـم و كـس بفرسـتم         شايد در قلعه  . دهد  امان نمي ،   اگر شاه مرا بگيرد    .دروازه را بگشا كه كاري نساختيم     

  .ه امان بدهداحتمال دارد ك، امان بطلبم
 بـرو   .الحـال كـار از امـان گذشـته اسـت          ،  سيد گفت كه وقتي كه ترا گفتم امان بطلب قبـول نكـردي            

جانـب او     سيد فرمود كه تير به    ،  هر چند كه عجز كرد    . وشمشير بر گردن انداز تا شاه آگاه دل ترا ببخشد         
بـا  ،  م و ناموس وخزينه برداشته    دل از حر  ،  به جانب روم عنان گردانيده    ،  انداختند اما بايرك العالج شده    

  .با او موافقت كرده از عقب اوراهي شدند، دو سه هزار كس كه خانة ايشان در بغداد نبود
 چون قدم مبارك شاه به ميدان رسيد كه شكست بربايرك           .اما آن حضرت از جسر گذشته با تمام سپاه        

قلعه شد كه كس سيدمحمد كمانـه        آن حضرت را گمان آن كه داخل         .بدرگ افتاد و فرار نمود بدر رفت      
فرمودنـد كـه او بـه كجـا            آن حضرت  .عرض نموده كه خوش باشد كه بايرك بدرگ را راه نداديم          ،  آمده
كجا گـذارم   . فتنه خواهد شد  ،  حضرت فرمودند كه اگر او بدررود     . به جانب روم روان شد    : ؟ گفتند   رفت

. رايـات شـاه را از دور ديـد        ،  اي راه رفت    پاره  چون بايرك  .سر در دنبال بايرك بدرگ نهاده     . كه بدر رود  
  .فرمود كه جسر را بريدند

ماديان خودرا زد   . جسر را بريده ديد ماديان منصور را در آب جهانيد         ،  شهريار چون به كنار آب رسيد     
ريختنـد در شـط       الـسلم   غالمان حضرت اميرالمـؤمنين عليـه     ،  چون قزلباش آن حال بديدند    . به ميان دريا  

آن حضرت فرمود ببينيد .عنان كشيده با تمام سپاه از آب بيرون آمدند،  شاه از شط بيرون آمدچون. بغداد
  ؟ كه كسي را آب برده است

  .رود يكي را آب برده است كه مي، شاه سالمت باشد: گفتند
  .شناوران او را گرفتند. بگيرند و بياوريد، كه معلوم نيست كه او از ما باشد: شاه فرمود

نوكر كه و عالمتي بر او بود كه از كُردان يزيدي بود ، اتفاقاً دم داشت،  ازار او را كندند    :حضرت فرمود 
تاجي يافت و بر سر گذاشت و درميان سواران         ،  چون خود را تنها در ميان مردم قزلباش ديد        . بايرك بود 
  13». غرق شده بودآن بودكه، او نيز العالج بر آب زده، بر آب زدند، در عقب قزلباش رسيده، مانده بود
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  ) ه 920(اميران كُرد در جنگ چالدران : 5ي  نمونه
سـلطان بايزيـد بـه علـت پيـري و           .  را بسيار رنجانده بـود     سرانش، كُردها  با كُردها و     ها  رفتار قزلباش 

. كن كردن آن انجـام دهـد   طلبي قزلباش و ريشه     در برابر توسعه   فورياي اساسي و      نتوانست چاره   بيماري
. كـرد   طلبي هم مـي      اقدام به توسعه   بعد از استقرار و تحكيم    ،  ظهور كرد زمان سلطان   كه در   صفوي    دولت

،  داشت بعد از مرگ پدر كه بر تخت نشست  هاي ديرينه از قزلباش      كه كينه   سلطان بايزيد  فرزند ولي سليم 
اسـتا  و در ايـن ر    . تالش در ساقط كـردن دولـت تـازه بنيـاد صـفوي در ايـران بـود                   هايش  يكي از برنامه  

 دچـار حـبس و تبعيـد و آزار شـده      آنرجالكه اقوام منطقه از جمله كُرد   مذهبيكوشيد كه از حس       مي
حتي حكـيم   ،  تشويق و ترغيب كردند   حمله به قزلباش    كردها را براي    سلطان عثماني   . بهره جويد ،  بودند

اه دينـي داراي بـار      ديـدگ خوانده بود كه اين عبارت از       »  مذهب ناحق «  را هاادريس بتليس مذهب قزلباش   
  : استنوشتهبه صراحت در اين باره  خان شرف،  استيبسيار سنگينمعنايي 

چــون اميــر شــرف را تــسخير واليــت بــدليس و اخــراج طايفــة قزلبــاش چنــد روز ميــسر نــشد و «
خان آگاه گشت كه ارادة تسخير بـالد ايـران داردباتفـاق و      الضمير سلطان گيتي ستان سلطان سليم       ازمافي
و مـدون دواويـن       مقنن قوانين اصول و فروع    ،  و قافلة ساالر طريق توفيق    ،  ر شهسوار مضمار تحقيق   تدابي

ادريس و گزيدة خيرانديـشان       مدرس مدرسة تقديس ساللة عارف بدليس اعني حكيم       ،  معقول و مسموع  
محمد آغاي كلهوكي اظهـار اخـالص و   ، خاندان رفعت آيين و ستودة دولت خواهان دودمان ضياءالدين     

در ايـن موادبيـست نفـر از امـراء و حكـام كُردسـتان را بخـود         ،  اعتقاد بĤستانة دولت نهاد عثماني نمـود      
همداستان كرده عبوديت نامة مصحوب موالنـاحكيم ادريـس و محمـدآغا روانـة آسـتانة اقبـال آشـيانة                    

خير و سلطان دوست نوازعدوگداز از حـسب االسـتدعاي امـراي كُردسـتان بعـزم تـس                ،  سلطاني گردانيد 
واليت عجمستان متوجه ارمن وآذربايجان گشته در صحراي چالدران با شاه اسمعيل مـصاف داد مظفـر                 

و امير شرف بابعضي از حكام كُردستان در آن سفر در ركاب حضرت قرين سلطان ظفـر رهـين                   ،  گشت
و محمد والي دياربكر در آن معركـه شـربت فنـا چـشيد و ايالـت او ببـرادرش قراخـان                        چون خان . بود

بيـگ بـرادرش از ديـوان شـاهي مفـوض شـد و                بدليس بعوض بيگ برادر او و جزيره باوالش         حكومت
سـلطاني    موكب رايت سلطاني از موضع تبريز بجانب روم معطوف شد حكيم ادريس بعرض جالل               چون

ـ  رسانيد كه امراء كُردستان از الطاف و احسان شاه جهان استدعا دارند كه واليت  شان موروثي ايشان را باي
سازند كه باتفاق بر سر قراخان رفتـه او         ارزاني داشته شخصي را در ميانة ايشان بزرگ و بيگلربگي نصب          

ايشان فرمودند كه هر كـدام از امـراء و حكـام              سلطان گيتي ستان در جواب    . را از دياربكر اخراج نمايند    
ه ساير امراء اكراد گردن باطاعـت       ايشان نصب كرده شود ك      كُردستان كه لياقت اميراالمرائي دارند در ميانة      

  14».قيام و اقدام نمايند و انقياد او نهاده بدفع و رفع قزلباش
مـستقيماً  كه اي » نامه استعانت«سرداران كُرد در آن زمان بقدري مقامي رفيع داشتند كه سلطان سليم در    

حكـاري را بـا    دبگزاهـ ،  هجري قمري براي اهالي تبريز نوشـته 920بعد از فتح چالدران در دوم رجب    



 
نوشـته از   »  خيروان« اي كه براي حاكم     چنين در نامه     هم 15،  دهد  خطاب قرار مي  » فخراالامراي كُرد «عنوان  

بيـگ دام   شـرف ، المجدواالحتـشام  وي خواسته همكاري فخراالمراء الكرام ذخرالكبـراء الفخـام صـاحب      
آن ازدست قزلباش درخواست همكـاري      نمايد و سپس از او براي تسخير قلعة بتليس و رهائي            .. .معالبه
  16.نمايد مي

فتح كه  ارسال داشته   » امراء مشرق و قبائل كُرد    «اي براي     ي ويژه » نامه  فتح«اش    و باز به مناسبت پيروزي    
شـاه    اي به ويژه براي     ي دوستانه » نامه  فتح« و باز    17.خود و درهم شكستن شاه اسماعيل را مژده داده است         

قرار  توان دو ديدگاه را مد نظر        در حاشيه اين رويدادها مي     18.رسال داشته است   حاكم لرستان ا   بيگ  رستم
  حـدودي  كه شايد تـا   ،   كُرد و رهبران سرشناس آن     به عثماني و ايران     نگرشيكي ميزان تفاوت نوع     . داد
كـه   اي مهـم بـود       به اندازه  و دوم اينكه مقام و منزلت رهبران كُرد در آن عصر          ،  مذهب برگردد تفاوت  به  
  .داشته باشندكننده  تعيينتوانستنددر شكست و يا پيروزي هر رقابتي ميان ايران و عثماني نقشي  يم

  

  
  19هاي كُرد تا اوايل قرن نوزدهم امارت

   عصر سلطنت سلطان محمد خدابنده
  )986(زيان شر و منشأ  هاكُرد: 6ي  نمونه

حيـدرميرزاي    درگذشت وق .  ه 984 سال سلطنت در سال      40شاه طهماسب بعد از عمري طوالني و        
، خـانم   خـان   ي پـري     حيـدر بعـد از چنـدي بـا توطئـه           .فرزندش به جاي وي بر تخت سلطنت نشـست        
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سـال در   20اسماعيل كـه مـدت      ،  از ميان پسران طهماسب   ،  به قتل رسيد  ،  ي مقتدر دربار صفوي     شاهزاده
اكثـر  ،  القلب بـود    توز و قصي    اسماعيل فردي كينه  . به نام اسماعيل دوم بجاي پدر انتخاب شد       ،  زندان بود 

، بـردارانش   تمـامي ،  اش  از اينان به غير از محمد ميـرزا بـرادر نـاتني           ،  شاهزادگان صفوي را به قتل رساند     
را از بـين    ،  چنين شمار زيادي از سـران مقتـدرقزلباش         محمود و احمد هم   ،  سلطانعلي،  قلي  امام،  مصطفي

 اندن او سلطنت رسـ   به   خان كه در    پريخواهرش  . ودباز ب   جنس  ترياكي و هم  ،  اسماعيل مردي بدخو  . برد
بـرادر  ( ميـرزا   سـليمان هنگـامي كـه     ،  شدپشيمان  )  به سلطنت اسماعيل  رساندن  (از عملش   ،  نقش داشت 

شـد  متحد  قزلباش  لذا با سران    ،  كشته شود او نيز   روزي  كه  ترسيد  بدست اسماعيل كشته شد،     ) اش  ناتني
با قاطي كردن زهر در تريـاكش او را بـه           شبي    طراحي كردند، ) لاسماعي(اي براي از بين بردنش        توطئهو  

  ).985(قتل رساندند 
) 1004-938( .زيـست   محمد خدابنده بـود كـه در شـيراز مـي          ،  تنها پسر طهماسب كه زنده مانده بود      

ترسـيد    بودن از مرگ نجات يافته بـود و اسـماعيل از وي نمـي             كوتوله   و   يبه علت كور    محمد در اوايل  
 ولي كور بودن نيز به فريـادش نرسـيد و سـرانجام             .كردكه كاري از دستش ساخته نيست       ميچون خيال   

به علـت مـاه رمـضان     ،  كسي كه عمل انجام قتل به وي سپرده شده بود         . دكرصادر   نيزرا  فرمان قتل وي    
ايـست  ب  چون در همين ايام كه مي     . انداخته بود و اين امر براي محمد ميرزا شگون افتاد           عمل را به تعويق   

از طرف پريخان با همكاري سران قزلباش محمد به عنـوان شـاه             . اسماعيل خود كشته شد   ،  شد  كشته مي 
سـلطان محمـد    . يد و بـر تخـت شـاهي نـشيند         بياوي پيغام دادند كه از شيراز به قزوين          به   .انتخاب شد 

  20. سال داشت46خدابنده اولين پسرشاه طهماسب بود كه به هنگام مرگ پدر 

 نفـروي   500 الي   400اي طاليي     ت استقبال از سلطان محمد برادرش در حالي كه كجاوه         خان جه   پري
الـنفس    ضعيف   سلطان محمد خود شخصي    .كرد تا پير صوفيان حوالي قزوين به پيشواز رفت          را حمل مي  

 .بـر اوتـسلط داشـت     ،  شـد   خوانده مـي  »  خيرالنساء بيگم «و  »  فخرالنساء بيگم «مهدعليا همسرش كه    ،  بود
سـلطان محمـدهمان روز     .  محمد را ترغيب بـه كـشتنش كـرد         .خان داشت   ي شديد از پري     يا كينه مهدعل
بعـد از چنـدروز     . رساندبوي را به قتل     تا   فرمان داد    ،خان بود   ي كودكي پري    هـخان افشار را كه لل      خليل
  .شاه ارثيه مقتول را به قاتل بخشيد، در مقابل اين خدمت. خان را خفه كردند پري
  

يكي  ي مهدعلياي همسرش كه نوه. كرد  بود و در امور كشور دخالت نمي       يكفايت  ص نابينا و بي   شاه شخ 
انتـصاب و   ،  تسلط پيدا كرده بود   بر امور دربار    ،  بودمغرور  از اميران سرشناس مازندران و زني شايسته و         

توانستند   نمي ،پسران مهدعليا كه كودك خردسال بودند     . خلع مقامات دولت و سپاه تنها در دست او بود         



 
يعنـي  » اعـالء   وكالـت ديـوان   « سال داشت به     11جانشين پدر شوند لذا حمزه فرزند ارشدش را كه تنها           

  .كرد به جاي او مادرش امور را اداره ميبلوغ ولي تا رسيدن به كرد جانشين پدر انتصاب 
. چيدنـد  يعليـه يكـديگر توطئـه مـ     . هاي زيادي داشـتند     كشمكشسران قزلباش در بين خود اختالف       

شـيروان و نـواحي     ،  قـم ،  مازنـدران ،  هـرات ،  مشهد،  آشوب و هرج و مرج    . داخلي ايران آشفته بود     وضع
سركردگان ايران بـه فـرامين سـلطان محمـد گـوش            . اروميه را دربر گرفته بود    ،  سلماس،  خوي  كُردنشين

ن سـليم و شـاه       هم مـتن توافـق سـلطا        وي مرزداران. مشغول بودند رقابت بر سر قدرت     دادند و به      نمي
  .زير پا نهاده و نقض كرده بودندطهماسب را 

 اعـالن   اختالفات داخلي قزلباش و ضعف دربار ايران را غنيمت شـمرد و بـه ايـران               عثماني  عالي    باب
ي   در يـك حملـه    . كـرد تحريك  نواحي مرزي   جهت حمله به    مرزي را   ناراضي  ابتدا كُردهاي   . جنگ داد 

هم در برابـر    سپاهيانش   .مقابله را نداشت  انگيزه  كه  ايران  دربار  . ردندو خوي را تصرف ك      ناگهاني اروميه 
 آذربايجـان و    بيگلربيـگ و   سـلطان محمـد از اميرخـان موصـل        .  نيافتنـد  تاب مقاومت ها    عثمانييورش  

باغ تقاضا  ه قربيگلربيگخان قاجار  و امامقلي) چخورسعد(ارمنستان  بيگلربيگ استاجلو قمحمدخان تخما
.  بكننـد  كار چنـداني  نتوانستند   دروني   اتها به علت اختالف     ولي آن  گيرندبمله عثماني را    كرد كه جلو ح   

شيروان و گرجستان و    نموده  پيشروي   و از داخل قفقاز   دوباره تصرف كردند    عثماني قارص را    لشكريان  
در د  شماري زياد از سـران كُـر      » چلدر« ها به ويژه در درگيري      در اين جنگ  )   ه 986(را هم تصرف كردند     

  . افتادند و كشته شدندها قزلباشكمين 
گراي خان از اميـران تاتاركـه          عادل .باغ رفت    جهت اداره جنگ به قره     حمزه ميرزا فرزندش  مهدعليا با   

او هم با احترام وي را به       .  نزد مهدعليا فرستادند    وي را  اسارت  به ،ها اسير شده بود     جنگاين  در يكي از    
به باعجله   سران قزلباش به خود را بهانه ساخت و          احترامي  بيعد از چندي     مهدعليا ب  .اعزام داشت   قزوين
  .برگشت قزوين

بـا  ميدانـه از نيروهـاي خـود و توانـايي سـركردگان متوجـه شـد كـه بـا جنـگ تـوان مقابلـه                           ااشاه ن 
لي بر  از طريق ديپلماسي اختالفات را با باب عا       تا  افتاد  تكاپو  به  به همين دليل    ،  عثماني را ندارد    نيروهاي

  .اي به سلطان مراد سوم عثماني نوشت بدين منظور چند نامه. سازد پايه صلح آماسيه حل
خـود    سران قزلباش ،  ميهمان كرده بود  هاي خود     يكي از كاخ  در  گراي را جهت دلنوازي       عادل،  مهدعليا

اتهـام  ،  بين برند خواستند وي را از        اين زن قدرتمند ايراني بودند و مي       اي براي ضربه زدن به      در پي بهانه  
شاه كه  .  را از امور دربار دور سازد      اودادند و از شاه خواستند كه       نسبت  عشق به امير اسيرشده را به وي        

 منزل شاه ريختند و درگيري لفظي       ه سران قزلباش ب   .، اين كار را نكرد    چنداني نداشت   بر همسرش تسلط  
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ا و مـادرش را در آغـوش سـلطان محمـد     سران قزلبـاش مهـدعلي  . روي داد قزلباش    بين مهدعليا و سران   
  .كشتند

شـروط  .  تمامي اختالفات گذشته بين خود و ايران را زنده كننـد           شمرده تا ها فرصت را مغتنم       عثماني
ي عثماني بر هاورزيدند كه اسب نيرو بس بر آن شروط اصرار مي       و براي آتش  كرده  را مجدداً تكرار      سابق
قبول چنـين شـرطي هـم    .  گرددقلمرو عثمانيضميمه بايد     مي ،گذشته باشد پا  ايراني   كجاي سرزمين    هر

  .براي دربارصفوي چندان آسان نبود
گرفته   پيمان آماسيه ناديده  . ي ايران و عثماني بكلي بهم خورد        ي حاكميت سلطان محمد رابطه      در دوره 

سليم زنـده     ناختالفات كهنه عصر شاه اسماعيل اول و سلطا       . اي منعقد نشد    هيچ توافق و صلح تازه    ،  شد
 بخـش وسـيعي از قفقـاز وغـرب         و و به حمالت خود ادامه دادند     . وضع جنگ به سود عثماني بود     . شد

هـم   مبادله نامه بين شاه و سلطان و مقامات ارشـد دو دولـت           . ايران از جمله شهر تبريز را تصرف كردند       
از   سپرده بـود توسـط يكـي   نوشي و الواطي    كه خود را به باده    ،  در همين مدت حمزه ميرزا    . بجايي نرسيد 

  .همراهانش كشته شد
ي سپاه عثماني وورودش به  اي طوالني كه به مراد سوم هنگام حمله سلطان محمد قبل از مرگ در نامه

 و   از آيات و شعر و كلمات قصار و سـتايش دروغ           مملو ات بسيار بعد از تمجيد  ،   بود داخل ايران نوشته  
  :گويد ي كُردها مي در باره، چاپلوسي

اعلي حضرت خاقان عليين آشيان با اعلـي حـضرت شـاه فـردوس مكـان انـاراهللا برهانهمـاطريق                  ... «
و مـساكين بـود     موافقت و مصادقت مسلوك داشته اعالم فتنه و فساد و جدال كه منشأ استيـصال عجـزه                

يض انتماي نداي ف»  اخويكم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين«الفرمان واجب اال ذعان  نيافراشتند و حسب 
 قترفه حال و قضاي اماني و آمال فـر        و ان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فاصلحوا بينهما در دادند و جهت           

اسالم و امت خير االنام عليه الصلوة و السالم بناي ديربقاي صـلح و صـالح و افـضل الـصدقة اصـالح                       
  .البين در ميان نهادند ذات
  

  :شعر
ــا   ــصالح موافقــــــ ــان الــــــ ــلح اذا كــــــ ــا صــــــ   فــــــ

   اصــــــــــالح ذات البــــــــــين خيــــــــــر فوائــــــــــد   و
ــمن   ــا دشـــ ــه بـــ ــود كـــ ــسر شـــ ــلح ميـــ ــه صـــ ــر بـــ    اگـــ

ــا ــت  ق ره وفـــــ ــگ اســـــ ــه از جنـــــ ــتي بـــــ    روي آشـــــ
  



 
  :بيت

ــالح   ــوش و اصـــــــ ــالح كـــــــ ــلح و صـــــــ   در صـــــــ
   زيـــــــــرا كـــــــــه فـــــــــالح در صـــــــــالح اســـــــــت 

  

والحمدهللا تعالي كه بناي صلح و صالح از اينجانب به اجابت دعوات مقرون بوده تـا غايـت درلـوازم                    
ايم و از ترهات اعوجاج لجاج قدم اقدام باز كشيده طريق صواب              كمال كوشش نموده  تعمير و تشييد آن     

اعلـي اهللا   ،  جنـت مكـان     ايم و بعد از آن كه حضرت شـاه          المقدور پيموده    و صفا حسب   قرا به اقدام صد   
آن دنيا رخت فنا به مـستقر بـاقي           ء هالك اال وجهه از معبر فاني        مكانه و اناراهللا برهانه به موجب كل شي       

 و اطـوار آبـا و اجـداد         قسرا كشيد اسمعيل ميرزا مظهر آثار اشرار گرديـد و گـام تأسـي دروادي اخـال                
الشيطان   انه من عملقصلة رحم كه مصدو بزرگوار خود ننهاد و بر سفك دماء برادران و خويشان و قطع        

اي بغير    ار امل ثمره  بنابراين از شاخس  . عرصات فرستاد   گاه  بود همت گماشته همه را خونين كفن به شكوه        
حسرت و مالمت نچيد و از بخت وتخت سلطنتش به هيچ صورت برخورداري نديد و چون از بارگـاه                   

الملك من تشاء وديوان شهنشاه و ماالنصر اال من عنـداهللا منـشور احـسان عـسي ربكـم ان يهلـك                        تؤتي
، اين مخلص توقيع فرمودنـد الشأن انا جعلناك خليفة في االرض به نام      عدوكم ويستخلفكم و نشان رفيع    

حـضرت    توجه خاطر از همه وادي باز داشته به مقتضاي الوالد الحريقتدي بĤبائه الغر بر تبع سـنت سـنية                  
تعزيـت در هـيچ        با وجود آن كه اصالً و مطلقاً مراسم تهنيت و لـوازم            .شاه فردوس مكان همت گماشت    

ي بر اظهار كمال مصادقت و اتحـاد و مبتنـي           الودادي مبن   صحيفة،  محل از آن جانب به ظهور نرسيده بود       
وكيل حكومت درگاه محمدي سلطان      بيك  بر تجديد قواعد مخالصت و وداد مصحوف سعادت مأب ولي         

خبر رسيد كه اكراد عـديم االعتمـاد    ،  نرسيده بود   هنوز مشاراليه به تبريز    .روانة درگاه فلك اشتباه ساخت    
اخـالف كـرام    ،  سداد و سبيل رشاد محـروم و مهجـور          يقكه چون بوم شوم شبروان روز كورند و از طر         

مضمون وجوه يومئذ عليها غبـرة ترهقهـا قتـره بـر            ،  ابليس و اهداف سهام تلبيس و معدن شر ومنبع ضر         
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره از صـحيفة اعمالـشان مفهـوم بـه               ق  ناصية احوالشان مرقوم و منطو    

 سلوي حاكم آن جا را به مواثيق دروغ بي بنياد و مواعيد بـي             خان سلطان خنو    حسين  ارومي تاخت آورده  
فروغ وعيدنهاد از شهر به در آوردند و رايات ظلمت آيات فسق و فجور برافراشته مال و عيال دردمندان 
وزيردستان را به نهب و غارت برده و رعايا و عجزه و مساكين را كه اصالً اثر فساد و فتنه دروجود بـي                       

بيع و شري بر ايشان  رتب نيست قتل نمودند و اوالد و اطفال مسلمين را اسير كرده دست     وجود ايشان مت  
بي بنياد محمـود بيـك روملـو     اي ديگر از آن طايفة پر تفرقة گشودند و در اين اثنا باز خبر رسيد كه فرقه  

در اين وي شتافتند و اين محب خيرخواه  حاكم خوي را مست خواب غفلت يافته شبيخون آورده به قتل
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بود كه فساد و افساد اين جماعت بـه           مترقب اين مي    مراتب اصالً و مطلقاً التفات بديشان ننمود و همگي        
موجب كلكم راع و كلكم مسئول عن رعية هر يك به ازاء عمـل و                 هر آينه به  . سامع جالل خواهد رسيد   

ر الكاي شـيروان و ثغـور   كردار خويش عقوبت خواهندكشيد كه مقارن اين حال خبر رسيد كه هللا پاشا د     
صلح و سداد را به تندباد نقض عهد و ميعاد ويران ساخت و به مجرد ميل فـساد                    آن نزول نموده معمورة   

  21». نپرداختقو انديشة عنادبه اعالء اعالم عهد و ميثا

داخلي و خـارجي   ريزي سياست  سهم اندكي در پي،فاقد قدرت بود  و  كور  چون  چنانكه گفته شد شاه     
 و بعـد از     نـد كرد  مي مهدعليا و تعدادي از سران قزلباش اداره      همسرش  مملكت را   مدتي   .اشتصفويه د 

 مـتن ايـن     .قزلباش بود    مقامات دربار و سران    قدرت اصلي در دست    زيراشاه بود   ظاهراً  قتل مهدعليا هم    
عـداً در   رسـاند كـه آن هـم ب         مي  و قيامشان را   ها عليه كُرد  ها  نامه موضع رسمي دستگاه حاكميت قزلباش     

  .سياست شاه عباس عليه كُردان به وضوح روشن شد
  شاه عباس كبير

  )1018 (دم دمتسخير قلعه : 7ي  نمونه
ي   محاصـره  ذكر مخالفت و عصيان اميرخان برادوست و رفتن جناب اعتمادالدولـه بـه واليـت ارومـي و                 

    وبيان سوانح و حاالتدم دمي  قلعه
بـوده    اي مـستمع    لحظـه ،   اي جويـاي سـخن     .الميان است بخش ع   شرح احوال اميرخان چوالق عبرت    «

 اميرخان از عشيرت برادوست طبقة اكراد اسـت در        .گوش هوش با من دار و كيفيت معاملة او را درياب          
مالزمان اينـدولت متـنظم    سيون و در سلك   قراتاج نامي از آن طبقه شاهي     ،  زمان حضرت شاه جنت مكان    

پيوسته بـه آن    )  اشنويه(و اوشني   )  اروميه( ا كه به واليت ارومي    بود و آنحضرت الكاي ترگور و مرگور ر       
جنت مكان كه روميان طمع در ملك آذربايجان كردنـد            بعد از واقعة حضرت شاه    . طبقه ارزاني داشته بود   

شـاه محمـد بيـگ نـامي از         . روي گردان شده تابع روميه شـدند        و قبايل و عشاير اكراد تابعان اين دولت       
. خواندگار روم ميـر عـشيرت و صـاحب سـنجق الكـاء برادوسـت بـود                  برادوست به حكم  هاي    اميرزاده

مدتي مـالزم  . نمود اميرخان سر به اطاعت اودرنياورده هر چند گاه مالزمت يكي از امراء بزرگ اكراد مي           
يكدسـت  ،  بود و در معركة جنگ كه عمر بيـگ بـا خـصماء دسـت داد               )  سوران(سهران    عمر بيگ حاكم  

 در سـالي كـه طنطـة رايـات          . مـشهور گـشت    قنـدباز و قطـع شـده و بـه اميـر بيـگ چـال               اميرخان ازب 
، شاهي در آذربايجان بلند آوازگي يافته موكب همايون متوجه تسخير نخجوان و ايـروان بـود      جهانگشاي

حضرت اعلـي اورا منظـور      ،  مشاراليه به آستان اقبال آشيان شاهي آمده اظهار شاه سيوني و اخالص كرد            
لقـب  بـه   نيده امارت قبيله برادوست و الكاء ترگور و مرگور را بـه او عنايـت فرمودنـد واو را                    نظر گردا 



 
و در زمان شـاه جنّـت          و اشني را كه از توابع آذربايجان است        يالكاء اروم ارجمند خاني سرافراز ساخته     

االمـر     و حـسب   مكان حكومتگاه يكي از امراء عظام قزلباش بود عالوة الكاء قديمي به اوعنايت فرمودند             
االعلي استادان زرگر صورت دستي از طالي احمر به جهت اوترتيب داده به جواهر و اللي ثمين ترصيع                

شناسي و ظهور مردانگـي توجـه تـام در بـارة او مبـذول              حق  و تكميل داده بر بازوي او بستند و به مظنة         
ليـاي شـاهي و سـده سـنية         و او چندگاه دست ارادت برسينة اخـالص نهـاده مالزمـت عتبـه ع              ،  داشتند

رخصت يافته به واليت مذكور رفت به اسـتظهار شـفقت و التفـات              كه  نمود و بعد از آن        شاهنشاهي مي 
عليه ترقي نموده بر تمامي امثال و اقران برتري يافت و چند الكاء و واليت از                  شاهانه روزبروز به مدارج   

 در ميانة حكام كُردستان به علّو جـاه و كثـرت            اكراد تابع روم به دست آورده تصرف نمود و          ميران قبايل 
جسته راه    هاي قبايل و عشاير اكراد به مالزمت او تقرب          بسياري از قبايل و ميرزاده    . بلند آوازه گرديد    سپاه

دمـاغش راه يافتـه در        سپردند و بدين جهات در اندك روزي بخار نخوت و غـرور بـه كـاخ                 خدمت مي 
ذربايجان لشكر كشيده در حوالي تبريزمصاف واقع شد با وجود قرب         هنگامي كه چغال اغلي به واليت آ      

كه اردوي ظفر قرين به فـتح و فيـروزي     بعد از انهزام چغال اغلي.جوار از سعادت حضور دوري جست    
نوازش يافت و از شمول عاطفت و تربيتـي كـه             در واليت سلماس اقامت داشت به پاية سرير اعلي آمده         

حين مصاف اغماض نمـوده بنـابر اطمينـان خـاطر او و               تي و تقاعد او از آمدن     فرموده بودند از كم خدم    
داشـته بـه بهانـة خـدمتي        نصفتان طوايـف انـسانند او را نگـاه            تأليف قلوب ساير امراء اكراد كه وحشي      

رخصت رفتن الكاء دادند و او ظاهراًخود را از زمرة فدويان شمرده باطناً از تعصب مذهب يـا شـرارت                    
سرحد عناد ورزيده سـوداي اسـتقالل و اسـتبداد در سـويداي خـاطرش جـاي                   اء قزلباش آن  نفس با امر  

رأي نفاق آلودش به تعمير قلعه متين رصين قرار يافته به اركان دولـت قـاهره عـرض                  كه  گرفته بود تا آن   
 حصاري  قديم ارومي انهدام و اندراس يافته قابل تعمير نيست و اعتماد را نميشايد و بنده را                 كرد كه قلعه  

صيانت مال و حفظ اهل و عيال از سر مخالفان توان نمود الزمست اگر رخصت همايون باشـدچهار                  كه  
رخصت دادند و او در       حضرت اعلي نظر بر ظاهر حال او انداخته       . ديواري در محل مناسب ترتيب نمايد     

. روع در كـار كـرد     قلعه انداخته ش    سه فرسخي بلدة ارومي بر باالي كوه رفيع كه داخل ترگور است طرح            
در همان مكان قلعه بوده كه )  ساسانيان( در ميانة اكراد مشهور است كه قبل از ظهور اسالم و زمان اكاسره

خان اميراالمراء تبريز كه مرد با رأي  قپير بدا .گشته به قلعة دم دم اشتهار داشته و به تصاريف زمان منهدم       
نمـود معـروض درگـاه        اميرخان آثار عـصيان مـشاهده مـي         و هوش و كارآزموده بود از اطوار نفاق آلوده        

اخالص بيرون نهاده و هواي خـالف و عـصيان در سـر دارد و                 عالمپناه گردانيد كه اميرخان پاي از جادة      
روزي او را بكار آيـد و ايـن غـالم        ،  طرح انداخته كه در حدوث وقايع       بدين سبب قلعه رفيع بلند اساس     
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حكم اشرف به نفاذ پيوست كه چـون او اميراالمـراء            .داند  وزافزون نمي دولت ر   قلعه ساختن او را صالح    
داري آنطرف در عهدة او هر گـاه صـالح دولـت قـاهره نبـوده                  آن سرحد است و نيك و بد امور ملكت        

پيربداقخان حسب الفرموده معتمدي نزد او فرستاد اعالم كرد كـه او            .كس فرستاده او را منع نمايد     ،  باشد
نمايد   منسلك و تربيت كرده آن حضرت است و دعوي اخالص و بندگي مي              ام شاهي در سلك امراء عظ   

دانند اما از قلعه سـاختن اوراه          داشته محل اعتماد مي    قمصد  دعوي  اورادراين  شاه عالم پناه    هر چندحضرت 
هر گاه  ،  است  اگر سبب قلعه ساختن بيم مضرّت و آسيب مخالفان روميه         . شود  سخن بدگويان گشوده مي   

قسم قالع نخواهند شـد       يان بدين واليت آيند تا قالع معتبرة تبريز و ايروان در ميان باشد ملتفت اين              روم
و اگر دغدغه از امراء اكراد داشته باشد هر گاه او را حادثه پـيش آيـد ماغالمـان درگـاه شـاهي كـه بـه                           

كـرد و معـذالك او را   و اغفال توانيم  حراست و نگهباني سرحد مأموريم در دفع آن حادثه چگونه اهمال          
 .و عشيرت برادوست تواند نمود كافي است        همان حصار قديم ارومي كه چند روز محافظت خود و ايل          

دوستانة مـا    اولي اين است كه ترك قلعه ساختن كرده زبان بدگويان را بر خود دراز نكند و اين نصيحت                 
دة نفـاق وعـصيان نـسازد و        را كه متضمن مصلحت دولت اوست به سمع اصغا نموده خود را تهمـت ز              

الحق نصيحت مشفقانه بود زيرا كه به استظهار آن قلعه مرتكب امور ناهموارگـشته عاقبـت حـال او بـه                     
مـالزم  ،  بـدين سـخنان نكـرده       القصه اميرخان اصـالً گـوش     . وبال و نكال كشيده رسيد به او آنچه رسيد        

بـه قلعـه    آذوقـه و يـراق      ،  اسـتحكام داد    مالپيربداقخان را اكراد برادوست به قتل آوردند و او قلعه در ك           
كوشيد و  داري مي اسباب قلعه از ارومي به آنجا نقل كرده روز به روز در استحكام قلعه و سرانجام كشيده  

منافي اخالص و يك جهتي بود اقدام كه داد و به اعمالي  انجام ميسرالحقيقه جهت خود اسباب ادبار   في
با حضرت اعلـي يـاغي بـود و از بـيم عـساكر              كه  كري برادر شيخ حيدر     از جمله خان ابدال م    . نمود  مي

گشت در اين وقت بـا بيـست       نمانده بي سر و سامان مي       منصوره در يورت و مسكن قديم مجال اقامتش       
هواخواهان خود پناه به او آورد واميرخان او را در قلعه جاي داد انـيس و جلـيس خودگردانيـده                    از  نفر  

به حيله وروباه بازي كسان خود با عرايض اخالص بـه درگـاه عـالم پنـاه فرسـتاده                   اما  . نمود  رعايت مي 
در وقتي كه جماعت جاللي را روانة كُردستان نموده فوجي از افـواج   . كردند  مي  اظهار فدويت و يكرنگي   

اميرخـان ايـن خبـر    ،  ايشان مأمور گشتند پيربوداقخان را سر كردة افواج قـاهره نمـوده بودنـد               به مرافقت 
غـرض    به اركان دولت قاهره اعالم كرد كه ميانة من و پيربوداقخان غبار نقاري ارتفاع يافته سخنان                 نيدهش

 .دارد و رفاقت من با لشكري كه او سر كردة آن باشد متعذر ودشوار اسـت                 آلود در بارة من معروض مي     
، بوداقخان را برطرف كـرده    او پير   لهذا منشور استمالت به اسم او در قلم آمد مشعر برآنكه بنابررضاجوئي           

فرموديم و معهـذا اگـر        خان را كه از امراء عراق و مرد هموار خوش سلوك بي غرض است تعيين                حسن



 
سفيد كار ديـدة معتمـد خـود بـا            به جهت موانع ضروري خود رفاقت نتواند كرد يكي از پسران يا ريش            

حكام اكراد ظاهر گشته تقاعـد او را        دويست سيصد نفر همراه نمايد كه موافقت و يكجهتي او برامراء و             
اميرخان با اينهمه عنايت والتفات و مدارا و مواسا كه از جانب اشرف به ظهور               . حمل بر نوع ديگر نكنند    

بالجمله چون حسنخان استاجلو و امراء عظام قزلباش در مراغه          .پيوست در خالف و عصيان اصرار نمود      
اميرخان را اخبار نموده اعـالم كردنـد        ،  مت مرجوعه شدند  ملحق گشته عازم خد     به محمدپاشا و جالليان   

نمايـد كارسـازي سـفر كـرده        حكم همايون صادر گشته عمل نموده اگر خود رفاقـت مـي           كه  كه بنوعي   
جمعي مردم كارآمدني سر براه نموده چند نفر معتمد كارديدة          ،  و اگر خود نتواند آمد    باشد  همراهي    آمادة

داشـته باشـند      ردستان و شوارع آگاه بوده شايستگي مشاوره و محـاوره         صاحب تجربه كه از نيك و بد كُ       
چنـد در نيامـدن خـود         اميرخان عـذري  . آماده سازد كه همراه بوده غچرچي لشكر ظفر قرين بوده باشند          

مĤل نااعتمادند هر چنـد امـراء     طايفة جاللي مردم خودرأي بي اعتدال بي :گفته بود خالصة معذرتها آنكه    
هـشت هـزار جاللـي در آن ميـان            مرا حوصلة آن نيست كه با لشكري كه هفت        اما  رفيقند  قزلباش  عظام  

شوند كه من جمعي را متعاقب خواهم         ايشان از هر راه كه صالح داشته باشند روانه        ،  باشد همراهي نمايم  
 سـفر از او نپـسنديدند و صـالح دولـت در آن              امراء عظام اين نافرماني و سركشي را در بـدايت         . فرستاد

چـه هـر گـاه      ،  شودبه هر طريـق باشـد او را رام سـازند            ديدند كه چون عبور ايشان از الكاء او واقع مي         
توان داشت و چه  بيراهه رود از ديگر امراء چه توقع مي اميرخان با منسوبان درگاه شاهي چنين پيش آمده   

 دو شب   م كردند كه چون يك    قاء نموده اعال  آميز دوستانه ال    محبت  بنا بر آن سخنان   . مهم از پيش توان برد    
پذير باشد كه در زمان حضور با يكديگر كنكاش نموده بدآنچه  محل نزول در جوار اوخواهد بود ميهمان      

خان و امراء التفات ننموده در طغيان و  اميرخان اصالً به مراسله و پيغام حسن       .صالح اوباشد عمل نمائيم   
ي الكاء او رسيد فوجي از اكراد برادوست با اسـلحه           روزي كه مقدمة لشكر به حوال     ،  سركشي اصرارنمود 

دو نفـر  ، و يراقجنگ در برابر آمده به چنـد نفـر از جالليـان كـه در پـيش بودنـد آغـاز محاربـه كردنـد                   
خـان و امـراء از ايـن واقعـه آگـاه گـشته و        حسن. كشته شده و چند كس در ميانه زخمدار شدند        جاللي
 و جـدال منـع كردنـد و بـه نـيم فرسـخي قلعـه رسـيده در محـل                   ها را باز گردانيده از جنـگ        رفته  پيش

مرتبـة   خـان  حـسن . انداختند نزول نمودند و اكراد به قلعه درآمده توپ و تفنگ به عسكر امراء مي      مناسب
گفتگوي موافقت    هر چند از اين طرف    . ديگر معتمدي نزد او فرستاده از سبب آن حركت ناهنجار پرسيد          

او عذرهاي نامقبول گفته ابواب آشنائي مـسدودساخت و اكـراد فـوج فـوج از     و دوستي به ميان آوردند  
نمودنـد    مايحتاج به مواضع تردد مـي       قلعه بيرون آمده به هر كس از قزلباش و جاللي كه به جهت آوردن             

تكرار يافته رفته رفته بين الجانبين خصومت و نزاع           و اين صورت  . كردند  شدند قتل و غارت مي      دچار مي 
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 تـا پـاي     ق جو قخون جالليان در مقام انتقام درآمد و مردم او جو           پذيرفته محمد پاشا نيز به طلب     ازدياد  
گـشتند   رفتند و از آن طرف نيزاكراد به مدافعه پيش آمده جمعي از طرفين مقتول و زخمدار مـي               قلعه مي 

ز محمـد شـاه     مابين جنگ و جدال قايم شد و جمعـي از جالليـان كـه ا                تا كار از رفق و مداراگذشته في      
خصوصاً محمد بيگ برادر طويـل و اتبـاع دفعـه دفعـه روي گـردان شـده نـزد                    ،  بودند  خايف و ناراضي  

قريب به سيصد چهار صد نفر مالزمت او اختيار نمودند و اين معني عالوه ظهـور عـصيان                    اميرخان رفته 
كه عموماً   ا جريان پذيرفت و بر طبق فرمان قض      شده نيران خصومت اشتعال      شاپااوازدياد كدورت محمد  

خـان    حـسن  .متـصرف شـد   را  در باب كل مخالفين اكراد صدور يافته بود الكاء و واليـت متعلقـة بـدو                 
چون مقدمات مذكور   ،  بالضروره در آن منزل توقف كرده حاالت به پايه سرير سلطنت مصير عرض كرد             

 به نوعي كه سبق ذكر يافـت        آرا پرتو ظهورانداخت    در حين اقامت داراالرشاد اردبيل بر ضمير منير ملك        
 ديدة بصيرت نظر بر احوال آن سرحد هفرمودند كه ب   جناب اعتمادالدوله حاتم بيگ را روانه آنصوب        عالي

اخالص استشمام نموده نـشاء دولـت روزافـزون داشـته باشـد او را                 انداخته اگر از اطوار اميرخان رايحة     
اختيـار روي داده باشـد         از وقوع امـوري كـه بـي        گردانيده خاطر دغدغه آلود او را       مستمال شفقت شاهي  

اطمينان داده ازپردة حجاب بيرون آرد و جماعت جاللي را از پاي قلعة او كوچانيده در هر جا مصلحت                   
همـراه   دستور سال گذشته قشالق دهد و مبلغ پنجهزار تومان زر نقد رايج شاهي از خزانه معموره                 داند به 

راسخ بوده باشد     پذير نبوده در خالف و عصيان       هد و اگر مهم او صالح     كردند كه به مدد خرج جالليان د      
قـسمت نمايـد كـه در آنجـا           آتش طغيان او را به آب تنبيه و تأديب فرو نشانيده الكاي او را به جالليـان                

  ».اقامت نموده و همت بر قلع و قمع ساير طاغيان اكراد مصروف دارند
    و سوانح پاي قلعهدم دم محاصرة قلعه ذكر توجه اعتمادالدوله به جانب ارومي و

جناب اعتمادالدوله دستوري يافته از داراالرشاد اردبيل متوجه خدمت مذكورگشته به تبريز              چون عالي «
اصـفهاني و خراسـاني و        آمد با پيربداقخان حاكم تبريز و برخورداربيگ انيس توپچي باشـي و توپچيـان             

دو هزارنفـر از جالليـان كـه از تاخـت           .  روانة مقصد گـشتند    تبريزي وبافقي كه به مرافقت مأمور بودند      
بيگ كُرد حاكم آنجـا و اوليـا    قراچه اردهان بازگشته بودند همراه شدند و در سلماس خان اميرولد غازي 

كُردهاي همـايون اعلـي بودنـد ملحـق گـشته             بيگ ولد كورسيف الدين حاكم انزل و صومائي كه نصب         
حسنخان و محمدپاشا و امـراء عظـام        . ارومي شدند    شهر شعبان داخل   وششم  بتاريخ روز سه شنبه بيست    

روز ديگـر   . رفيق ايشان استقبال كرده به مالقات فايزگشتند و مكان مناسب اختيار نمـوده نـزول كردنـد                
معتمدي را به اتفاق ملك آقا محمد طسوجي كـه بـا اميرخـان طريقـة آشـنائي                    جناب اعتمادالدوله مالزم  

ه بعد از نصايح دوستانه خيرخواهانه تكليف كردند كه در حـريم قلعـه بـا يكـديگر                  داشت نزد اوفرستاد  



 
الضمير او اطالع يابند و به مقتضي خيرانديشي و دفع شر و فساد خاطر رميـدة اورا        كرده و بمافي    مالقات

اميرخان قبول اينمعني نموده از قلعه پايين آمـد و جنـاب دسـتوري نيـز بـا چنـدنفري بـه                      . آرام بخشند 
از مكـر و حيـل    اميرخـان . گاه رفته با يكديگر مالقات نمودند و از هر باب سخنان به ميان آوردنـد    وعده

اعتدالي و اطوار     ظاهر خود را به تاج و هاج و لباس اخالص غالمي آراسته چنان نمود كه بنا برظهور بي                 
وده بـدين چهـار ديـوار    خان توهم نم حسن  و اعتماد بر حمايت و ممانعت    قناهموار جالليان و عدم وثو    

پنـاه كـرد اكنـون ملـتمس          تحصن نمودم و محمدپاشا طمع در الكاء من كرده مرابدنام مخالفت شاه عالم            
من در خدمت اشرف شده در اين زمـستان مـرا بـه حـال      آنست كه خدام واالمقام متكفل غدر تقصيرات      

پنـاه فرسـتم و در        به درگاه عالم  خود گذراند كه از پسران خود يكي را باپيشكش اليق در مرافقت عالي              
شاهي به جانب ييالقات در حركت آمد خـود بـه سـعادت آسـتان بوسـي                   ايام بهار كه رايات ظفر آيات     

اعتمادالدوله تكفل مدعيات و قبول ملتمسات او كردند به شرط آنكه به مواعيد خود   جناب.مشرف گردم
ار يافتـه بـاطن خـود را بـه عنـوان ظـاهر از               وفا كندو چون عصيان و قلعه بندي او بين الجمهـور انتـش            

بي اخالصي پرداخته با خيل و حشم بي دهشت بيـرون آمـده بـا امـراء عظـام قزلبـاش مالقـات                         آاليش
ميهمـان او      روز ديگر اعتمادالدوله و امراء بـه قلعـه رفتـه           د و يك روز ميهمان اعتمادالدوله     وآميزش نماي 

دسـتور مخالفـت در        دوستانه پردازند كه آوازة موافقت او بـه        باشند و از جانبين به لوازم رسوم و عادات        
سرحد اشتهار يابد و في مابين بدين قاعده قرار يافته وعدة آمدن فردا كـرد وجنـاب دسـتوري مجلـس                     
عالي آراسته امراء عظام قزلباش را طلب داشت و چون اميرخان ازصحبت جالليان و محمد پاشا تحاشي  

نبوده باشند در آن روز هر چند انتظـار كـشيدند     از آن طايفه در اين مجلسنمود قرار يافت كه احدي    مي
محمدطسوجي را فرستادند كه حسب الوعده منتظـريم بعـد از           آقا  اثري از آمدن او ظاهر نشد ديگر باره         

گفتگوي بسيار كه ميانة او و آقا محمدواقع شده بود جواب صريح گفت كه ريش سفيدان برادوسـت از                   
هاي قزلباش وجاللي ايمن نيستند و اعتماد بر حمايت اعتمادالدوله كـه مـرد تاجيـك و از                   ر و خدعه  غد

دهم و هر گاه صالح       مجمالً گريبان خود به دست شما نمي      . اهل قلم است ندارندو مانع آمدن من شدند       
 رسـد   پسر خود را با پيشكش به درگاه معلّي خواهم فرستاد و اگر نوع ديگر به خاطر ايـشان                   داشته باشم 

  .اي نداريم حصار خزيده جز قلعه داري چاره بدين
اندوزي بوده    القصه خبث باطن او ظاهر گشته مشخص شد كه گفتگوهاي او محض چاپلوسي و حيله              

و به متانت و استحكام قلعه مغرور گشته سلوك طريق عناد و استكبار اختيـارنموده اسـت و عاليجنـاب                    
ميرخان مشورت نموده اينقدرهامسامحه و مـدارا در معاملـة او جـايز    اعتمادالدوله با امراء عظام در مهم ا  

آمدن وزير اعظم و معتمد عليه دولـت ابـد قـرين              داشتن اصالً مناسب مصلحت دولت قاهرة نديدند چه       
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منتج مفاسد عظيمه بود بنا بر آن خاطر همگنان بر محاصره             شاهي به پاي قلعه و بي نيل مقصود بازگشتن        
حال به پايـة سـرير اعلـي عـرض كـرده شـروع در سـرانجام اسـباب                      گرفت و حقايق   گيري قرار   و قلعه 

گيري كردند درصدر داستان عذر اطاعت و اطناب خواستن اشعاري شده بود كه گـاهي                 محاصره و قلعه  
اي از صفت قلعـة دم دم         آورد لهذا الزم ديد كه اول شمه        حاالت اين سفر رامشروحاً در سلك تحرير مي       

  . نگاشتة كلك شيرين مقال گردانيده شروع در مطلب نمايداجمال به رسم
قلعة مذكور بر باالي كوه بلندي از سنگ يكپارچه طوالني كم عرض واقع شده كه سطح آن گاودنبال                  

نردبـان خيـال      دو طرف آن كه شمالي و جنوبي است درة عميقي است كه از پايين به باال جـز بـه                   ،  است
ديگر كـه عـرض قلعـه         اند دو طرف    تاج به حصار نبوده و حصار نكرده      نتوان رفت و از غايت ارتفاع مح      

مرتفع مع بروج عالي سـاخته        است شرقي آن در بلندي است كه به جبال اتصال دارد و حصاري مضبوط             
و غربي آن كه به زمين نزديكتـر اسـت دو حـصاراستوار ترتيـب داده يـك دروازه در                    ،  يك دروازه دارد  

زمين راهي است در ميان سـنگ در نهايـت            اند كه از دروازه تا روي       ر داده جانب جنوبي حصار دويم قرا    
و سيبه پيش بردن به جز دو طـرف كـه شـرقي و                تنگي كه عبور يك سوار از آنجا به غايت دشوار است          

غربي باشد ميسر نيست و در جانب شرقي ازپاي حصار تا يك تير پرتاب سنگ يك لخت است كـه از                     
 است و درمنتهـاي آن بـر روي سـنگ كنـار دره از خـوف نقـب و جـر و                       نقب زدن و جركندن مصون    

ايـست كـه بـه        الحقيقه آن هم قلعچه     اند كه في    ان برجي عظيم درغايت ارتفاع اساس نهاده      چيممانعت نقب 
اصل قلعه اتصال يافته و تاآن برج به دست در نيايد محال است كه سيبه به پاي قلعـه تـوان بـرد و آب                         

امـا در ميـان درة جانـب شـمالي حـريم قلعـه              . شـود   است كه به آب باران پر مي        قلعه از حوض بزرگي   
قليلي دارد و اميرخان تنقية چشمه كرده بر سر آن حوضي فراخور آب ساخته كه از                  ايست كه آب    چشمه

كنـد و بـر روي حـوض          شود و يكروز شرب خواص اهل قلعـه را كفايـت مـي              اول شب تاصبح پر مي    
انـد كـه از نظـر بيرونيـان پوشـيده و پنهانـست و آنـرا                   بـه زمـين همـوار كـرده       ساخته پشت آنرا      گنبدي
نامنـد و بـه جهـت محافظـت حوضـخانه و آب بـردن برجـي در جنـب ديـوار قلعـه سـاخته                            مي  سولق
اند كه روي آن نيز پوشيده و بر مردم بيروني مخفي اسـت وآن                اي از حوض تا باال ترتيب داده        پايه  نردبان

جنـوبي    ت كه در خارج قلعه واقع شده و بـه اصـل قلعـه متـصل گـشته و در جانـب                     ايس  برج نيز قلعچه  
در زيـراب آن   كننـد و حوضـي   اند كه در زمستان به يخ و برف پر مـي           يخداني در جنب قلعه ترتيب داده     

حـوض جمـع شـده در     ساخته شده كه هر چه در تابستان و شدت گرما از يخ و بـرف آب شـود در آن          
انداز بـه قاعـدة مقـرر      به كار آيد و اين يخدان را نيز قلعچه كرده تيرانداز وتفنگهنگام قلت آب و گرما 

آن نيز بـه دسـتور راه سـولق بـر             گويند و راه    اند و آنرا بوزلق و قارلق نيز مي         گذاشته كمال استحكام داده   



 
 پـايين و    اصل قلعـه و يكـي قلعـة         يكي  است   مجمالً قلعه مزبور مشتمل بر پنج قلعه       .بيرونيان مخفي است  

هـر پـنج در كمـال       ،  دروازه شـرقي كـه مـذكور شـد          يكي سولق و يكي بوزلق و يكي برج بزرگ بيرون         
خيال را مرور بـر آنهـا در نظـر شـبروان حـوادث دور               استحكام كه پيك تيز كام اوهام را عبور و مورچة         

  .نمايد مي
بـر    د كـرده كمنـد همـت      القصه جناب دستوري با وفور دانش تكيه بر اقبال همايون و جانفشاني خـو             

گرديـد در ايـن       گيري و سرانجام اسباب آن كار مشغول        كنگرة تسخير آن قلعه انداخته به تدبير امور قلعه        
بيـگ يوزباشـي و       اثناء موازي پانصد نفر از تفنگچيان مازندراني از اردوي معلّـي بـه اتفـاق صـفر علـي                  

آراسـته متوجـه گرديـد     ز بـود بـا قـشون   خان نيز كه در تبريـ  قورچيان چكني به كومك رسيدند گنجعلي    
ايـشان بـه جانـب شـرقي رفتنـد و       خان و امراء رفيق او و تفنگچيان اصفهاني و مير فتّاح سـركردة         حسن

پيربوداقخان و تابينان و تفنگچيان خراساني و  جانب غربي كه قلعة پايين است به حسن اهتمام و كارداني
يل سلطان سيل سپر را بـا محمـد تقـي بيـگ مـين باشـي               مرادخان سلطان چيني وخل    .بافقي قرار گرفت  

برابر قلعچة بوزلق فرستادند و محافظت دروازة طرف مذكور را به             تفنگچيان آذربايجاني به طرف جنوبي    
تفنگچيان مازندراني با صفر قلي بيگ و قورچيان چكني به طرف شمالي كـه              .خان نمودند   عهدة گنجعلي 

برخورداربيگ انيس با عملة توپخانه مقرر شد كه دو توپ بزرگ و            . است مأمور شدند    برابر قلعچه سولق  
باليميز ترتيب دهد و قبان سلطان بيگدلي به سركاري توب و خدمات توبخانه تعيـين شـد وعجالتـه                     يك

خان   با كشتي آورده درسيبه حسن    ) شها(توب كوچكي كه در قلعة كوكرچينلق موجود بود از درياي شبا            
ضعف قلب طـاري گـشته از          نصب كردند محمدپاشا را در خالل اين حال بيماري         برابر برج خارج قلعه   

تعيين نموده و مبلغ پنج هزار تومـان زر           اين خدمات معاف بود اما جمعي جالليان را به كومك هر طرف           
بودند ميانة آن طبقـه فراخـور حـال قـسمت شـد و                شاهي عباسي كه به جهت مدد خرج جالليان آورده        

شالقي تعيين يافت عساكرمنصوره طرح قشالق انداخته خيام اقامت نصب نمودنـد            جهت هر جماعت ق   
مكـرر كـسان    . اميرخان از اين حاالت خبر يافته در شبكة اضطراب افتاد         .و هر يك بر سر كار خود رفتند       

 شـر ايـن جماعـت را از          الوقـت    و دفع   الحيل  فرستاد اظهار انقياد وسخنان ماليم كرده خواست به لطايف        
نيافت  اندود او به موقع قبول راه دوركند چون مكرراً مكر و خديعت او ظهور يافته بود سخنان روي   خود  

اي برادوسـت خـودرا از قلعـه        ه داري كوشيدن گرفت چند نفر از ميرزاده        الجرم او نيز در مدافعه و قلعه      
فتند كه مردم قلعـه از     گ  مي  الفظ  آمد متفق   انداخته شاهي سيون شدند ايشان و هر كس ديگر كه از قلعه مي            

آب حوض بسيار كم شده و آنچـه     قلّت آب در عذابند زيرا كه در اينوقت از خشكسالي و قلت بارندگي            
دهند و مدارشرب محصوران به آب سولق است كه ظـرف   مانده عفونت به هم رسانيده به چهارپايان مي  
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اي ندارند    و قلعه سپردن چاره   به دست آمد جز استيمان        شود و هر گاه سولق      ظرف به خواص قسمت مي    
نمود و استيمان از جنـگ     ميسر است چون در نظر عقل پسنديده مي         و به نقب زدن تسخير آن به سهولت       

خـو آورده   خيرانديشي اقرب بود همت مصروف اين امر داشـته اسـتادان چـاه        و جدال و خون ريختن به     
ها و مورچلها قسمت كرده تا        شرقي سيبه كردند و حسنخان و امراء رفيق او از طرف            شروع در نقب زدن   

بود به حفر جر پرداختند و چون بر سنگ رسيدند سبدها بافته شبها در دو طرف چيده خاك                    زمين خاك 
پـيش   اي سر پوشيده ترتيب داده بـدين و تيـره   كردند و كوچه گونه    گِل از راه دور آورده سبد را پر مي         و

نمود و جماعت     مي  بايست رفت بدين شيوه عمل      كه سراباال مي  رفتند و پيربداقخان نيز از طرف غربي          مي
كردند ودمبدم از سهام تيز پـر اكـراد پيـام             هاي عظيم مي    اكراد از شام تا سحر بر سر هر سيبه آمده جنگ          

دو سه مرتبه در روز . باريد آسا بر سردليران سيبه مي   رسيد و گلولة تفنگ تگرگ      اجل به گوش غازيان مي    
چلها ريخته جنگهاي نمايان ونبردهاي قوي كردند و غازيان پاي ثبات استوار داشته در   روشن بر سر مور   

اهللا سـلطان     نـوبتي بـه سـيبة نعمـت       . شـدند   جمعي زخمدار و مقتول مي      كوشيدند و از جانبين     مدافعه مي 
صوفي ريخته بعد ازمحاربه بسيار اكراد هجوم آورده رخنه در سيبه كردند كه داخل سيبه شـوند غريـب                   

 پنج نفر در دهنة آن رخنه از عقـب يكـديگر            .مردانگي وجانفشاني در آن معركه از صوفيان صدور يافت        
گشته اكراد را مجال دخول ندادند هر كدام كشته شد سر گذشتة ديگر بجاي او ايستاد در آن روزاز                     كشته

جنگ از غازيان     در اين ها به ظهور آمد و اكراد كاري نساخته به قلعه بازگشتند              همگي اهل سيبه مردانگي   
هفت هشت نفري مقتول و ده پانزده نفر زخمدار شدند از اكراد تا بيست نفرمقتـول و سـي چهـل نفـر                       

بسته شده بود بعد از بيـست روز   خان توب كوچكي كه بر برج بزرگ       زخمدار گرديدند و در سيبه حسن     
ه صعود توان نمود چـون سـد راه         بود ك   اي در جدار آن شده هنوز چنان نشده         بلكه يكماه كه اندك رخنه    

خان بيتابي كرده به خود سر بي صالح ومشورت اعتمادالدوله آخر روزي يـورش بـر آن                   قلعه بود حسن  
سعي تمام خود را به باالي برج رسـانيدند چنـد نفـر زخـم                 برج نموده دوازده نفر از يكه جوانان دلير به        

ها نيز خـود را    كسي ارادة صعود نكرد و باال رفتهرا چشم ترسيده   تفنگ خورده به پايين غلطيدند ديگران     
نفر از مردم او كه به پاي برج رسيده بودند در همانجا توقف نموده شروع        به پايين انداختند و تا دويست     

الجانبين جنگ و جدال بود در آن اثنا اكراد هجوم نموده غافـل       در كندن ديوار كردند وتا نصف شب بين       
يمابين جنگ شمشير در پيوست و از باالي برج و قلعه گلولة تفنگ ريزان بود بنا                درآمده ف   از پس غازيان  

و جوانـان دليـر     . رسيد و غازيان را دست از كار و كارزار مانده باز گرديدنـد              مددي به غازيان نمي     بر آن 
خـان از آن جـالدت جاهالنـه خجلـت زده             وكارآمدني درين يـورش ضـايع و زخمـدار شـدند حـسن            

در عالم     گرديد چون امري واقع شده عاليجناب دستوري تسلي بخش خاطر او گرديد چه             خاطر  وپريشان



 
شود و بعد از چند روز كه چاهخويان كار كردند اززير زمين پي به                سپاهيگري تسخير قالع بي اينها نمي     

د رفتنـ   بردند متحير بودند كه نقب رابه كدام طرف برند بالضروره هرچند قدم كه پيش مي                سرچشمه نمي 
به كجا رسيده بدين جهـت اكـراد از           كردند كه معلوم شود كه نقب       سوراخي بباال كرده عالمتي نصب مي     

تاب و چون ماهي در شبكة اضـطراب افتـاده           آثار عالمت از قضيه سولق خبردار شدند و از قلت آب بي           
 و قورچيـان    طپيدن آغاز نهادند و همه شب بر سر نقب ريخته باتفنگچيان مازندراني و صفر قلـي بيـگ                 

كردند و هيچ شبي از محاربه  در پيوسته چتقلشهاي عظيم مي چكني كه سركار و نگهبان نقب بودند جنگ
القعـده بـود      يافتند و تا سه ماه كه رمضان و شـوال و ذي             فرصت كار نمي    آسودگي نداشتند و چاهخويان   

 و اطفـال قريـب بـه هـزار          شد دو سه مرتبه خلقي كثير غير سپاهي و عورات           بدين و تيره زدو خوردمي    
رسـانيدند و محـصوران    بيرون كردند و آن جماعت العطش گويان بيتابانه خود را به آب مي     نفس از قلعه  

موفـور بـه      كوشيدند و از اينطرف سـعي       وار در محافظت سولق مي      چشمه را آب حيات انگاشته فدائي       آن
جنـاب  . پنهـان بـود      و چون آب حيـوان     معهذا در اين سه ماه پي به سرچشمه برده نشد         . رسيد  ظهور مي 

سولق آورده گنبد را سوراخ       دستوري تدبير ديگر بخاطر آورده قرار دادند كه از روي زمين سيبه بر باالي             
پاية راهرو آب بسته آنرا فـرود آورنـد           كنند و توپ بزرگ و باليمز را كه ريخته شده بود بر ديوار نردبان             

ق آمدشد نتوانند نمودو نقب نيز به دستور از زيـر زمـين در كـار                كه روي آن گشوده گشته اكراد به سول       
از امراء عظام مير صوفي و مير پـازوكي و ميـر            كه  الفرموده عمل نمودند مقرر شد        توپچيان حسب . باشد

خان آقايان معتمد و مالزمـان را         هاي خود باز داشته بر سرسولق سيبه آورند و حسن           مقدم دست از سيبه   
نموده باشد پيربداقخان نيز قرار يافت كه از طرف  گذاشته خودسركاري امراء مذكور ميبر سر سيبة خود 

الفرموده شروع در آن نمودنـد و خـدام           از ميان دره بر سر سولق آورد و امراء حسب           سيبه خود يك سيبه   
ويـك    ستگيري داشتند از محل خود به توپخانه آمده بيـ           از غايت اهتمامي كه در لوازم قلعه        اعتمادالدوله

نمودند وشب هر     ها توجه مي    روزدر توپخانه بسر برده از صبح تا شام به انداختن توپ و محافظت سيبه             
اگرتقـصيري شـده بـود      ،  شد صبح تحقيـق و تفتـيش آن كـرده           خدمتي كه به هر يك از امراء رجوع مي        

د پذيرفتـه   شد و اضطراب جماعت اكراد ازظهور اينحال ازديـا          صاحب تقصير مورد عتاب و سرزنش مي      
آمده در سر سولق جنگ آغـاز نهـاده           گذشت جوانان جلد مكمل و مسلح بيرون        يك پاس كه از شب مي     

در روشنائي مشعل تفنگچيان به مدافعة كُـردان          دادند و از اين طرف مشاعل افروخته شده         داد دالوري مي  
اي بود مشرف بـر       ارهدر كمر كوه مغ   . گشتند  از طرفين مقتول وزخمي مي    جمعي  پرداختند و هر شب       مي

هـاي سـولق ريختـه غازيـان را      زدندكه به مغاره درآمـده بـر سـيبه           اكراد از زير مغاره نقبي مي      .بام سولق 
بعد از اطالع امراء عظام صالح ديدند كه پيش دستي          . شده باشند   پراكنده سازند و هميشه مانع آن كارمي      
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وازي سي نفر از يكه جوانان سرگذشته قزلبـاش     شده تا تسخير سولق نگاه دارند م        كرده مغاره را متصرف   
متقبل اين خدمت شده در اول روز كه آفتاب بلند شده بود ايـن دالوران سرگذشـته از دهنـه                      و تفنگچي 

از   تا مغاره از برابر قلعه دويده مردانه خود را به مغاره انداختند از قلعه تفنگ بسيار انداختنـد زيـاده                     سيبه
امراء عظام تـا      نشد اما چون شب شده زمانه ملبس به لباس عباسيان گشت          يك كس در آن دويدن ضايع       

اكراد دو جوقه بيرون آمـده   هاي خود ايستاده محافظت نمودند بعد از نصف شب نصف شب بر سر سيبه    
درپيوسـته آن مـردم را بـه خـود مـشغول              يك جوقه از طرف باال بر سيبه آمده با محافظان سـيبه جنـگ             

مغاره محاربه آغاز نهادنـد و آن دالوران تـا            گر از راه زير مغاره سر درآورده با اهل        گردانيدند و جوقه دي   
كرده مغاره را از دست ندادند بعد از اتمام يراق كـه       گلوله با خويش و تير در كيش داشتند با اكراد جنگ          

 زنـده نگذارنـد     بود كه كُردان به مغاره درآمده يك تن را          تا ده نفر ايشان ضايع شده نزديك به آن رسيده         
به شمشير يازيده خود را از مغاره بـه ميانـة اكـراد انداختنـد كـه       العالج بيست نفر كه مانده بودند دست  

جنگ كنان بيرون رفته در اجل هركدام تأخيري باشد به سالمت به سيبه رسند هشت نفر زخمدار بيرون                  
نگچي اصـفهاني و يكنفـر پـازوكي بـود          پيمودند دو نفر از مجروحان را كه يكنفر تف          آمده مابقي راه عدم   

اميرخان از مردانگي ايشان تعجب نمود و راضي به قتـل نـشده بـه معالجـه و                  . برده بودند   گرفته به قلعه  
القصه قريب به صبح صادق اين قضيه صـادر گـشته اجـساد              .مداواپرداخته بعد از صحت بيرون فرستاد     

لي به حال غازيـان راه يافتـه جنـاب اعتمادالدولـه متـأثر              قتيالن را كه بر در مغاره افتاده ديدنداندك تزلز        
گرديده به امراء مقدم وپازوكي و صوفي عتاب و سرزنش آغاز نهادند و تهديدات فرمودند امـا در عـالم     

كردند  سپاهيگري ورفع شماتت اعداء اغماض عين از آن كرده زياده از روز ديگر اهتمام در كار خود مي                 
ــر از   ــل نف ــان روز چه ــسن درهم ــان ح ــتاجلو مالزم ــان اس ــي   غازي ــرت و مردانگ ــور غي ــان از وف خ

نگاهداشــتن مغــاره گــشته ارادة رفــتن كردنــد و اعتمادالدولــه در تجــويز آن متــردد و از واقعــة  متكفــل
پاس آن    خان به مبالغه و ابرام متقبل شد كه امشب خود با سيصد كس              گذشته انديشناك بودند حسن     شب

و كرهـاً رضـا دادنـد وقبـان سـلطان            ا اد قيام نمايد جناب دستوري طوعـاً      كرجماعت داشته به دفع شرّ ا     
امـداد حـسنخان نمـوده        بيگدلي و امام قلي سلطان آجرلو را نيز مقرر داشتند كه با قشون خود در آنشب               

شدند و مجموع كه پنجاه نفـر         االلتماس ساير امراء ده نفر ديگر از مردم ايشان تعيين           پاس دارند و حسب   
چند روزه به آئين شايسته باال دويده خود          در همان لحظه بايراق و اسباب ضروري جنگ و ذخيره         بودند  

تعجبها نموده چون شب شد زودتر از شـب گذشـته             اكراد از اين جالدت و دليري     . را به مغاره رسانيدند   
تفنگچيان از خان و امراء و  محاربة عظيم به وقوع پيوست و حسن مابين بيرون آمده جنگ درپوستند و في  

بيرون و دليران مغاره ازاندرون تا طلوع صبح نبرد آزمايي كرده به جنگ و جدال اشتغال نمودند و اكراد                   



 
بسيار كاري نساخته خايب و خاسر باز گرديدند و غازيان مردانه مغاره را نگـاه داشـتند و                    با وجود سعي  

 زخـم تـوپ و بـالميز و تفنـگ           كـشيدند بـه     چند نفر از اكراد كـه تـا صـبح از سـولق آب مـي                 هر شب 
ها بـر سـر حـوض سـولق رسـيده گنبـد حوضـخانه را سـوراخ كردنـد و از                        شدند تا آنكه سيبه     نابودمي

ـ             سوراخ راه آب را ديده پي به سرچشمه بردند و اكراد چاره             آن ه جوي گشته همـه روزه از ميـان نقـب ب
ظهـر از     الحـرام وقـت     الحجـه   م ماه ذي  بيرونيان جنگ كرده مانع كار نقبچيان بودند امراء عظام در هجده          

حوضخانه از بـيم   سوراخ سولق كاه بسيار به گنبد ريخته آتش زده كاه دود كردند جماعت اكراد حارسان        
شدند و راه آنـرا ده پايـه بـاال            كاه دود به قلعه گريخته غازيان خود را به پايين انداخته سولق را متصرف             

قلعه شده اكراد سعي بسيار در دفـع       روز غوغاي عظيم در پاي     رفته به خشت و گِل مسدود كردند در آن        
سولق به عهده تفنگچيـان مازنـدراني شـده     اين حادثه نمودند اما هيچ اثري بر آن مترتب نشد و حراست         

اعتمادالدوله نيز از توپخانه مـذكور بـه منـزل خـود              امراء عظام هر يك به سيبه سابق خود رفتند و خدام          
 سولق تا ده پانزده روزاميرخان و خواص به آب قليل بوزلق و ساير محـصوران بـه                  رفتند بعد از تسخير   

كوشيدند چون تسخير     داري مي   كرده روز گذرانيدند و به دستور در قلعه         آب متعفن حوض بزرگ قناعت    
سولق از زمستان تاوقت بهار و هنگام تقاطر امطار كشيده بود در اين اثناء بر خالف سال گذشته سحاب                   

پيالن مست در جوش و خروش آمده بارندگي آغاز شد و از حكمت بالغة الهي كه عقـل عقالءبـه                     چون
كُنه آن نرسد قريب به يكماه باران انقطاع نيافت چنانچه محصوران تا شـش مـاه از آب بـي نيازگـشتند                      

 ماه  در عرض سه  كه  چون دفع تقدير به دستياري تدبير از انديشه خرد بيرونست آنهمه سعي و رهنمايي               
به وقوع پيوست بي فايـده        به دستياري همت واال و قانون مستمره قلعه گشايان روزگار در تسخير سولق            

نهادند در خالل اين احوال جمعيـت        داري كوشيدن آغاز    گشت و لهذا مردم قلعه بيشتر از پيشتر در قلعه         
  ».جالليان نااعتماد به تفرقگي روي نهاد

 تل اميرخان و اتبـاع و قـضايائي كـه بعـضي در زمـان حيـوة                 و ق  دم  دمشرح فتح و تسخير قلعة      
  اعتمادالدوله و بعضي بعد از آن به تقدير ملك منان روي داد 

حـصول    چون از تسخير سولق بنا بر كثرت بارندگي و تقاطر امطار چنانچه مـذكور شـد مقـصود بـه                   «
اهللا بزور بازوي     توفيق  لعه را به  ها به كوچة سبد پيش برده ق        نپيوست قرار يافت كه همگي امراء عظام سيبه       

خـان   مردانگي و قهر و غلبه مفتوح سازند و جناب دستوري از منزل خودكوچ كرده به طرف سيبه حسن 
آمده و يك سيبه به سركاري صفرقلي بيگ چگني به خودو مالزمان درگاه شاهي مخصوص گردانيدنـد                 

رف شـب و روز سـعي نمـوده مـصالح           و در آن سيبه نشيمن ساخته رحل اقامت انداختندو از همـه طـ             
آوردنـد و     بافتند وجمعي خاك و گل جهة پر كردن سبد از راه دور مـي               كشيدند و سبد بافان سبد مي       مي



95  و تركديدگاه متقابل كرد: فصل دوم

داشـتند كـه كاركنـان در         كشيده گردوني تعبيه كرده در برابر كوچه سبد مي          تختة سطبري را آهن بر روي     
ظ باشند و بدين و تيره شبها كار كرده ذرع ذرع           گلوله ضربزن و تفنگ محفو      آسيباز  عقب آن كار كرده     

داشتند معهذا هيچ شبي نبود كه دو سه كس از آسيب ضـربزن و تفنـگ                  رفتند وروز پاس آن مي      پيش مي 
بدينطريق   باشي تفنگچيان اصفهاني    خان و الياس خليفه قراداغلو و ميرفتاح مين         نخست حسن . نشود  ضايع

نام وكيل اميرخان با      قرابيگ. رگ خارج قلعه برده به ديوار رسانيدند      كه مذكور شد سيبه را به پاي برج بز        
چوبهائي كه جهة اسـتحكام       فوجي از اكراد به حراست آن مشغولي داشتند نقبچيان دو سه روز كار كرده             

در اركان آن فتاده قريب بـه ظهـري           عمارت در ميان خشت و گل كشيده بودند آتش زده سوختند تزلزل           
برج كنار درة متحرك گشته فـرو ريخـت           هت اكل و شرب بيرون آمده بودند يك طرف        كه كاركنان به ج   

افتادنـد چـون ايـن حالـت مـشاهده افتـاد جنـاب             جمعي از مستحفظان در ميان خاك از باال بپـايين دره          
بايـد كـرد و       جـاي ايستادنـست بـه بـرج يـورش مـي             خان اعالم كردند كه ديگر چـه        دستوري به حسن  

اول كسي كه قدم بر باالي برج نهـاده قرابيـگ را            . خود را به يورش مأمورگردانيد    خان مردم سيبه      حسن
به تفنگ زد و سرش را بريده آوردپهلوان محمد نام شخصي بود از تفنگچيان جوزاني اصفهاني از پي او                   

هر خـوا . يكديگر به برج برآمده هفت هشت نفر را در باال به قتل آورده سر بريدند     ده دوازده نفر متعاقب   
الوجه در كمال حسن و لطافت از باالي بـرج بزيـر افتـاده آسـيبي                  جوان خوش روي صبيح     زادة اميرخان 

يكي از ابلهان طايفة چيني حارسان دره با او دست و گريبـان شـد همـان لحظـه                   . او نرسيده بود    چنان به 
بـسيار    مالمـت قتلش پرداخت و سرش را بريده آورد جناب اعتمادالدوله متأسف گشته آن شـخص را                  به

مـستحفظانش     القصه برج به تصرف درآمده     .داشت بهره نيافت    كردند و از جايزه و جلدوئي كه چشم مي        
. افتتاح فتح قلعه گرديد     اكثر به قتل درآمدند و چند نفر در زير خاك مانده هالك شدند و تسخير آن برج                

رفيق جناب دستوري بود    ،  ترددات گردد راقم حروف را كه در اين        چنانچه عنقريب نگاشته كلك بيان مي     
  :اين رباعي از خاطر فاتر سر زده بود سمت تحرير يافت

  :رباعي
  از مطلع آن برآمدي چون خورشيد    اين برج كه يافتي به فتحش تائيد

  از دامن خاكريز او دست اميد    كوتاه بدي ز رفعتش كيوان را
روز  ر برايشان آسان گشته در عـرض ده چون برج مذكور كه سنگ راه غازيان بود از ميان برخاست كا          

ها را به حوالي قلعه رسانيدند و توپخانه ترتيب داده يك توپ بزرگ و بالميز را درطرف قلعه بـاال                      سيبه
در انداختن كردند و كـار        پيربوداقخان نصب نموده شروع   سيبه  و يك توپ ديگر را در طرف قلعة پايين          

چون جمعي از اعوان و انصار او .د و اكراد قطع اميد كردند  بر محصوران تنگ گشته اميرخان سراسيمه ش      



 
در اين معارك كشته شدند ساير محصوران متزلزل گشته آغازبيرون آمدن كردنـد و هـر روز ده كـس و                     

نمودنـد و جنـاب دسـتور         سيوني مي   اظهار شاهي   ها انداخته   بيست كس از اكراد و جاللي خود را به سيبه         
 .نواخـت   و احسان گشاده بيرون آمدها را به خـالع فـاخره و انعامـات مـي               مكرم دست دريانوال به بذل      

مجمالً مهم قلعه به جائي رسيد كه درهمان دو سه روز مفتوح گـردد از قـضاي آسـماني واقعـة نـاگزير          
  . به تحريرپيوست روي دادقاعتمادالدوله كه در فو

آخـر روز كـه بـه منـزل خودآمدنـد      خان بودند   روزي باتفاق امراء در منزل گنجعلي   :شرح واقعه آنكه  
بتوپخانه رفته سركاري توپچيان كردند اول شام به ديوان خانه آمده بعد از اداي فرايض تادو دانگ شب                  

 .به خوابگـاه خـود رفـت        به دستور معهود با مجلسيانش در كمال شگفتگي صحبت داشت هنگام خواب           
ر گشت كه آيا باعث طلـب       متحي فقير. مدكس به طلب آ   كه   خود نرسيده بود     قراقم حروف هنوز به وثا    

 همگنـان را حيـرت عظـيم        .چه بوده باشد ديگري رسيده گفت كه جناب ميرزائي به فجاء ازهم گذشت            
صورت واقعه را به خدمت اشرف عرضه داشت  ر نموديم همگي جمع شدهاخباعظام را دست داد امراء    

 به غسل و تكفين پرداختنـد و آخـر همـانروز            زير آورده   نمودند و در همان شب نعش را از پاي قلعه به          
امام قلي خان را با جنـود قـاهره كـه در سـلماس بودنـد طلـب                    و امراء كس فرستاده   ،  روانة تبريز كردند  

افسردگي روي داده كار قلعه كه به نزديك رسـيده بـود بـه تعويـق                  الجمله  از وقوع اين واقعه في    . داشتند
آمدند استقامت يافته پاي در دامن كشيدند تا آنكـه محمـد بيـگ                بيرون مي   محصوران كه فوج فوج   . افتاد

حق و قورچيان از سرجد و      ال  بود رسيد و امراء عظام سابق و       سرداري موسوم گشته    بيگدلي شاملو كه به   
ها از طرف بـاال و پـايين بـه ديـوار و بـروج رسـيده بـه                 اجتهادشروع در كار كرده در اندك روزي سيبه       

گشا   ها پديد آمد و از طرف باال دليران قلعه          نداز تزلزل در بنيان بروج افتاده رخنه      هاي سنگ ا    توپ  نصرت
هجوم آورده و سه برج را متصرف شدند و از طرف غربي سيبه پيربداقخان نيز باغازيان تركمان به پـاي                    

داشـت صـعود نمودنـد و         مردانگي بر بروج قلعه پايين كه پسر بزرگتـر اميرخـان بـه حراسـت آن قيـام                 
حافظان از مصادمه عاجز شده دست از آن باز داشته به قلعه باالگريختند و حصار مفتوح گشته از آنجا                   م

محافظـان بوزلـق كـس نـزد        . اضطرار انجاميد   القلعتين كردند كار محصوران به      شروع در كندن ديوار بين    
 دست رفـت اكـراد از       امراء فرستاده امان طلبيده بوزلق را به تصرف دادندچون سه حصار استوار قلعه از             

خانة اميرخان كه آنرا هم نارين قلعـه كـرده بودنـد درآمـده                مدافعه و حصار داري عاجز گشته همگي به       
خود را از بروج به ميان قلعه انداخته سواي خانه اميرخان بر سـاير      چاره جوي شدند و غازيان بي خوف      

ا بر خود محيط يافت اكـراد را از جنـگ و            يافتند اميرخان از همه طرف بال ر        بروج و باره و منازل تسلط     
كس نزد محمد بيگ فرستاده التماس نمود كه او با غازيان شاملو به قلعـه درآمـده او را                     جدال منع نموده  



97  و تركديدگاه متقابل كرد: فصل دوم

مابين خونها ريخته شده و از ايشان خايف است صيانت نمايد واو را با                خان و لشكريانش كه في      ازحسن
معلي رساند در اين اثناء خان ابدال مكري با چندنفر از مردم خود             پسران و منتسبان به سالمت به درگاه        

بيرون آمد او را به خانه الياس خليفه قراداغلو فرستادند كه ميهمان او باشدبعد از او محمـد بيـگ بـرادر                 
طويل با جالليان كه در قلعه بودند بيرون آمدند او را نيز با اتباع هرچند نفر را بـه جمعـي سـپردند كـه                         

اميرخان به قلعه رفت اميرخان با پسر بـزرگ و            االلتماس  مان ايشان باشند بعد از آن محمدبيگ حسب       ميه
يكصد نفر همه زره پوش با تفنگ و اسلحه و يراق جنـگ               جمعي از قبيلة برادوست و غيرذلك قريب به       

د بيگ جمعي   مالقات كردند و تا دويست نفر ديگر در قلعه بودند محم            از خانه بيرون آمده با محمدبيگ     
هـاي اكـراد نگـردد و اميرخـان را بـا آن               قلعه مأمور ساخت كه احدي متعرض خانه        را به محارست اهل   

خان و امـراء   منزل خود آورد و خيمه و خرگاه بزرگي جهة ايشان عليحده نصب كرد و حسن جماعت به 
قـاهره   انچه صالح دولـت راطلب داشت كه آمده با اميرخان مالقات نمايند و در بارة او و آن جماعت بد      

خان بـه     كه حسن   دانند عمل شود و خود با برادران با اميرخان و رفقا نشسته به لوازم ميزباني قيام داشت                
خان به آن مجلس و بيرون        حسن  از نيامدن . حوالي خيمه رسيده كس فرستاده محمد بيگ را بيرون طلبيد         

خان به محمد بيگ خطاب كرد كه عجـب از      رفتن محمد بيگ اضطرابي در حال ايشان پديد آمد وحسن         
اند اعتماد نموده با برادران در        طاغي كه دست از جان شسته       عقل و دانش تو بود كه با اين جماعت ياغي         

 ساخته اميرخان را با پـسر و        قاست كه اين جماعت را از يكديگر متفر         ميان ايشان نشسته صالح در اين     
قا را هر چند نفر به يكـي از امـراء بـسپاري كـه بعـد از عـرض                    چند نفر از اقوام نزد خودنگاهداشته رف      

 محمد بيگ را معقول افتاده كس نزد اميرخـان فرسـتاد كـه بـودن شـما و      .نمائيم  بدانچه حكم شود عمل   
اينقدر مردم دريكجا ميسر نيست شما با پسر و اقوام در اين خيمه بـوده بـه اسـتراحت مـشغول شـويد                       

اضي نشدند و به او گفتند كه ترا خاطر جمع است كه امراء بخود سر به قتل                 قبول كرد اما رفقا ر      اميرخان
نمايند اما يك تن از ما زنده نميگذارند و ميانة ما و تو معهود چنين بـود كـه درشـدت و                        تو جرأت نمي  

شـويم و اگـر    شوي ما جـدانمي  رخا با هم باشيم حاال تو حيات دو روزه را غنيمت شمرده از ما جدا مي     
شويم و جواب بيرون فرستادند دراثناي اين رفت و آمد از خانـة               ايد شد بر سر يكديگر كشته مي      كشته ب 

در وقتي كه خان ابدال مكـري را بـه          كه  الياس خليفه شورش و غوغائي برخاست و چنين معلوم گشت           
 رسـمي   منزل الياس خليفه فرستادند خليفه در سيبه خود بودمالزمانش به لوازم ميهمانداري و تواضعات             

 ساده لوح بـود بـا سـه چهـار           قكه مرد صوفي صاحب اخال      اند در اين اثناء خليفه      پرداخته شربت آورده  
نمايد كـه در      تواضعات ميزبانانه كرده به مالزمانش خطاب و عتاب آغاز مي           رسد با ميهمانان    خدمتكار مي 

 كه به اسـتراحت مـشغول       ايد  اين شدت گرما چراتا غايت تكليف گشودن اسلحه و يراق به ياران نكرده            



 
رود كه يراق ايشان را گشوده مخفف سازد خان ابدال و رفقا خيال ديگركـرده                 شوندخدمتكاري پيش مي  

خليفـه زده چنـد       لفور از جاي خود جسته شمشيرها برهنه كرده در ميان خرگاه دو سه زخم بر الياس                 في
خرگـاه بودنـد زخمداركردنـد و غازيـان         آلت جارحه و يـراق در ميـان           نفر از اقوام و مالزمان را كه بي       

را با دو نفر قوم او مقتـول          قراداغلو خبردار شده از بيرون شمشيرها آخته به خرگاه درآمدند الياس خليفه           
 قپاره كردند و اين واقعـه مـصد         و چند نفر را زخمدار يافتند روي به خان ابدال آورده او را با رفقا پاره               

قزلباش دست به شمشير برده شـروع در قتـل             غازيان . طايفه برخاست  خان گشته اعتماد از آن      قول حسن 
جمعي كه در اين روز پيشتر از اميرخان آمده بودندخواه اكراد و خواه جاللي كردند چه انقيـاد آن طبقـة                     

مجمالً تيغ يمـاني غازيـان بـه سرافـشاني درآمـده شـورش و                 غدار در آن وقت حكم ايمان ياس داشت       
اميرخان ورفقاي او نيز از مشاهدة اين حال و هجوم لشكر قزلباش كه خيمـه و                . غوغاي عظيم پديد آمد   

خرگاه ايشان را مركز وار درميان گرفته بودند از جاي خود حركت كرده سوراخها در نمد خرگاه كـرده                   
گرفتند چون كار به اينجا رسيد از اين طرف نيز تفنگچيان خيمه و خرگاه را به تفنـگ    غازيان را به تفنگ   

عدم   بيست سي نفر از ايشان تفنگ خورده ديگران با شمشيرهاي آخته بيرون آمده جنگ كنان راه               .گرفتند
اي دست به قتل و غارت برآوردند كه چند نفري ازمحصوران كـه شـش                 پيمودند و جنود قاهره به مثابه     
و خشك به آتـش قهـر     تر    يافته  نمودند در اين غوغا قتل و غارت        سيوني مي   ماه بود بيرون آمده اظهار شاه     

گشته رضا به قـضا داده معـروض تيـغ     سوخته شد آن جماعت نيز كه در نارين قلعه بودند بيتاب و توان           
  .ياسا گرديدند

ازتقريـر  . اختيار اين صورت روي داده به عقوبت نمك حرامي گرفتار آمدند            القصه از اقتضاي قضا بي    
مـا از دسـت    ين كنكاش كرده بودند كه رسـتگاري بعضي اكراد به تحقيق پيوست كه اميرخان و رفقاء چن        

شـوند مـا دسـت بـه          مي  رويم جميع امراء در آن مجلس جمع        قزلباش ممكن نيست يراق بسته بيرون مي      
آوريم اگر توانيم بـدررفت فهـو         شمشير كرده تا خبردار شدن بيرونيان امراء را در اندرون خيمه بقتل مي            

بدين جهت از خان ابدال اين جسارت به ظهور       ي كشته شويم  المطلوب واال باري خون خود گرفته بمرد      
   .عنداهللا آمده بادي قتل الياس خليفه گرديد العلم

بعد از اين واقعه پسران كوچك و بازماندگان اميرخان را به اردوي معلي آورده امـوال واسـباب اهـل                    
نزول داشت حقايق اين  اغهقلعه به غازيان تقسيم يافت و در حيني كه اردوي گردون شكوه درگاورود مر      

خان با جمعي ازتفنگچيـان چنـد روزي در پـاي قلعـه               االمر گنجعلي   حال به عرض اقدس رسيده حسب     
 بـه موكـب     قپناه آمده در چمن قراچپو      عالم  توقف نموده ساير امراء عظام و عساكر ظفر فرجام به درگاه          

الحضرة محمدبيگ بيگدلي تفـويض       در مقرب خان برا   قبان   ارومي به  الكاءهمايون پيوستند ايالت و دارائي      
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يافته مبلغ سه هزار تومان زر نقدجهت ضروريات قلعه دم دم و مدد خرج غازيان مالزم او شفقت شد و   
جار و بلجار او حاضر       مقرر گشت كه از حدودسارو قرغان و گاورود تا سلماس همگي امراء و حكام به              

 قـشون آراسـته بـدآنجا رفتـه بـه تعميـر قلعـه و آبـاداني                 و صالح او بيرون نروند و او با         گشته از سخن  
  22».تفنگچيان آمده به موكب ظفر قرين ملحق شدندو خان  پرداخت وگنجعلي

خوانـان    سرايان وحكايت   اي ملّي تبديل شده كه بيت        در ميان كُردها به حماسه     دم  دموقايع تسخير قلعه    
سـروده و نقـل       ي زبان كُـردي     ن نوع و چندين لهجه    اند و اين حماسه به چندي       كُرد آن را زنده نگه داشته     

شـاه عبـاس را       خـويي نيروهـاي     اند ولي محتواي همگي رشادت و مقاومت جنگاوران كُرد و درنده            كرده
  .رساند مي

مانده  اند و از آن اكنون چندين متن جداگانه باقي      را نوشته  دم  دمكُردشناسان خارجي ابيات    ،  قبل از كُرد  
بيـستم    متن اسكارمان است كه در آغاز قـرن هاي اين  از جمله  .خاص خود را داراست   كه هر كدام اهميت     
  .ي تحرير درآورده است شنيده و به رشته» رحمان بكر«در مكريان از زبان 

، اند  داده  دم  ي دم   ي مقاومت قهرمانانه    داشتن حماسه   اهميت خاصي به زنده نگه    ،  نويسندگان معاصر كُرد  
نـويس    داسـتان ( آن را به صورت رمان حماسي و مصطفي صالح كريم         )  د روسيه كُر( عرب شمو    :از جمله 

  .نيز آن را به صورت داستاني بلند نوشته است) كُرد عراق
  
  :سرايد چنين مي» رحمان بكر«

  وث ژانث ر ئه به مث، له وث غه ر ئه به ستث له دصم راناوه
   ماين ري ئاخر زه مبه ر پثغه به م وهكه وي دي ر خوصاي، ئه به بانگثكم وه
   رمثين و له كوثستاين ر چاكي گه به بانگثكم وه
  ٢٣...مياين له باين ر پريسوله به م وهكه بانگي دي

و بـر   ،  فريـادي بـر خـدا آرم      / به خـاطر آن درد    ،  به خاطر آن غم   ،  قلبم آرام نگيرد  : ي شعر   ترجمه(
فرياد دگرم بر پير سـليمان      / فرياد دگرم بر مزار اصحاب گرميان و كوهساران       / ،  پيغمبر آخر زمان  

  )...در بانه

  

  )1019(عام مكري  قتل، الحيل لطايف: 8ي  نمونه

 قزلباشـان نتوانـستند  ، و امارت مكـري را در دسـت داشـت       ،   در قيد حيات بود    بيگ  صارمتا زماني كه    
ولـي  ،  عمـر حـاج   ،  ابـراهيم ،  از او سه پسر به جاي ماند قاسم       ،  خان كه مرد    صارم. امارتش را اشغال كنند   

  .هرسه در اوان جواني مردند و هيچكدام نتوانستند جاي پدر را بگيرند



 
الدين بود كه او نيز سه پـسرداشت   پسر باباعمر پسر مير سيف،  رستم،  خان  هاي صارم   يكي از برادرزاده  

 هـا   آن.مير خضر كه بعد از فرزندان صارم اداره امارت مكـري برايـشان بجـا مانـد                ،  مير نظر ،  شيخ حيدر 
در يورشـي كـه   . و به زير چتر حمايـت شـاه طهماسـب صـفوي رفتنـد          كرده  امارت را بين خود تقسيم      

، سـلطان سـليمان   ،  عثماني جهت حمايت از القاص ميرزا برادر شاه طهماسـب بـه ايـران كـرد               لشكريان  
 حاكم حكاري و امراي برادوست بر سـر حكـام           بيگ  متشكل از سلطان حسين حاكم آميد و زينل         نيرويي

ق   ه948(ها كشته شدند  هر سه برادر در اين جنگ، فرستاد كريم.(  
هاي ميره و حسين و از ميرنظر يك پسر به نام بيرام و از ميرخضر دوپسر                  از شيخ حيدر دو پسر به نام      

 آن  ددجـ پـس از تـصرف م     . اينان همگي كـودك بودنـد     ،  بيگ و ميرحسين به جا مانده بود        هاي الغ   به نام 
 سـپرد كـه او نيـز    بيگ صارم فرزند حاجي عمر بن  بيگ  اني حاكميت مكري را به ميره     سلطان عثم ،  منطقه

 از  بيـگ    سال امارت مكريان را اداره كرد و وقتي كه مرد فرزندي بـه نـام مـصطفي                 30باشايستگي مدت   
  .بجاي ماند وي

ت الحمايه  تحخود را   تا زمان مرگ    ولي او   بزرگ شده بود     پسر شيخ حيدر نيز      بيگ  ميرهدر اين مدت    
جهت تجديد ارادت بـه قـزوين نـزد         بيگ     ميره شاه اسماعيل دوم  قرار داده بود و با ظهور       شاه طهماسب   

اســماعيل كـشته شـد و ســلطان    چنـدي نگذشــت كـه شـاه   .  احتــرام نهـاد شـاه او را بـسيار  ، رفـت وي 
اي هـ    بـين خـود دچـار درگيـري         در آن هنگام سران قزلبـاش در       .محمدخدابنده بر تخت شاهي نشست    

كُردسـتان و      با بـسياري از امـرا و حكـام         بيگ  ميره. و امور مملكت دوباره آشفته شد     متعددي شده بودند    
شـيخ  ،   چهـار پـسرداشت    بيـگ   ميـره ). 991(لرستان و اردالن به زير حمايت سلطان مراد عثماني رفتنـد            

  .سلطان مراد به هر چهار نفر حاكميت داده بود، حسين و قاسم، قبدا، حيدر
 بـه همـراه محمـد پاشـا اميراالمـراي وان از      بيـگ   ميرهه بوداي كه ايران بدان دچار شد  آشفتهدر وضع 

طهماسب  شاهبزرگ و مشهور ي  رمه، ها فراري دادن قزلباشسمت اروميه به مراغه يورش بردند و ضمن 
زلباشـان  قبه شرطي كه    منصوب شد    مراغه   بيگلربيگبه منصب    بيگ  ميره،  با اين كار  . را هم غارت كردند   

يافتـه بـود و سـلطان       گسترش   حكومت اميران مكري بسيار      محدوده در آن زمان     .را كماكان بيرون راند   
  .و موصل را نيز به آنان سپرده بود) هولير(ي ديگر از مناطق اربيل  عالوه بر مراغه چندين نقطه عثماني

  
اي  عثمـاني جايگـاه ويـژه   منطقه مكريان بـه علـت نزديكـي بـه تبريـز و قـزوين در رقابـت ايـران و                 

كردنـد ولـي اجـازه     هاي خود كُردها را عليه قزلباش ترغيـب مـي       مقامات عثماني گرچه در جنگ    .داشت
  .ها در اين منطقه قدرت زيادي به دست آورنددادندخانداني از كُرد نمي
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 بـه نـسبت    او   . والـي آنجـا شـد      ، وزيـر  رپاشاي عثماني تبريز را تصرف كردند جعف      وقتي كه نيروهاي  
و سرانجام مراغـه را نيـز از        ) هولير(جويي كرد و امارات بابان و موصل و اربيل            بهانهشروع بع    بيگ  ميره

  .وبرايش تنها حاكميت امارت نياكانش بجا ماند، وي پس گرفت
نيز تـأثير گذاشـت و در ميـان خـود بـر سـر       بيگ  ميرهجنگ ايران و عثماني در روابط دروني خاندان        

. چيدند مي  عليه هم توطئهگيري  بهانهدادند و با تغيير ميوفاداري خود را مدام  ،  تادندبه رقابت اف    حاكميت
از ،  ايالت كُرد را بـه جـان يكديگرانـداخت        ،  )1002(وقتي خضرپاشا به جاي جعفرپاشا والي تبريز شد         

ازگار ناسـ   عالوه بر اين رجال مكري در بين خـود هـم          . ها واداشتند   ها را به جنگ مكري      جمله محمودي 
حسين ، قاسم شيخ حيدر هم به تالفي خون، برادرش قاسم را كشت،  حسين.بوداق درگذشت وقي. بودند

  .را كشت
 حيـدر  ، ولـي شـيخ    در پي اين وقايع حاكميت مكري سست و حدود امارتش هم بيشتر كوچـك شـد               

  24. كندقلعه ساروقورغان را در مراغه آبادتوانست 

شـيخ حيـدر بـه زيـر چتـر          ،  هـا پـس گرفـت       ايجان را از عثمـاني    شاه عباس هنگامي كه تبريز و آذرب      
  .قلعه ايروان كشته شددامنه و در كرد هاي قفقاز شركت  صفويه رفت و در جنگ حمايت

در پـيش   ،  شاه عباس در چهارچوب سياستي كه براي درهـم شكـستن شـكوه و اقتـدار ايـالت كُـرد                   
ي اروميه به خراسان و تـسخير قلعـه           رد شمال درياچه  ها هزار خانوار ايالت كُ      بعد از انتقال ده   ،  بود  گرفته

عـام    رحمي آنان را قتـل      بر سر ايالت كُرد مكريان تاخت و در اوج بي         ،   وسركوب ايالت برادوست   دم  دم
يكي مال جـالل مـنجم      . اند  نگاران مشهور آن زمان اين رويدادها را به تفصيل نوشته           دونفر از وقايع  . كرد

خوانـده  »  الحيل  لطايف«هايش نقل گرديد كه او آن را          كتاب قسمتي از نوشته   در بخش اول اين     كه  است  
  :نويسد آراي عباسي چنين مي اسكندربيگ تركمان است كه در كتاب عالم و ديگري

   ذكر توجه شاه به صوب مراغه و مغضوب گشتن طايفه مكري و قتل عام آن طايفه
سلدوز و    منسلك و در حدود گاورود مراغه و       عشيرت مكري در سلك متابعان اين دولت روزافزون       «
نامي متعلق بود بعد از       دوآب اقامت داشتند و در زمان شاه جنت مكان امارت آن طايفه به اميره بيگ                ميان

سنوح واقعه آن حضرت و اوان جلوس نواب سكندرشان سلطان محمدپادشاه كه سلطان روم نقص عهد 
انگيزان شورش طلب سرحد را روز        فتنه،  رد پر آشوب گردانيد   پدران نموده عالم آرميده را به شورش آو       

دولت بود شيوة حرام نمكي و عـصيان و طغيـان             بازار گرم گشت اميرة مذكور كه سالها نمك پرورد اين         
پيش گرفته شعار هواخواهي روميان ظاهرساخت و به قتل و غارت ايـل و الوسـات سـاكنين سـلدوز و              

 كه ايلخي خاص شاه جنت مكـان و بـه           قنمود و بر سر ايلخي قراچپو       مدوآب مراغه و آنحدود اقدا      ميان



 
خوبي شهرة جهان بودآمده جمعي كثير از عمله و حارسان ايلخي به قتل آورده ايلخي را متصرف شد و                   

اندامي وقتل  اي از دقايق بي شدند در تنازع و جدال بود و دقيقه پيوسته باامراء قزلباش كه حاكم مراغه مي     
وسـاطت    بعـد از فـوت اميـره بيـگ شـيخ حيـدر بـه              . كرد  سر نساء و صبيان فرو گذاشت نمي      و غارت ا  

بيگلربيگي روميان امارات يافته زياده از پدر در ميانة ايل استقالل يافت اما در زمان فرمـانروائي سـلطان                   
رايض كرد و چندمرتبه كسان خود را با ع         محمدخان با جعفرپاشاي بيگلربيگي تبريز سركشانه سلوك مي       

نمود و در حيني كه رايـات جهانگـشاي           مي  اخالص به درگاه جهان پناه شاهي فرستاده اظهار هواخواهي        
شاهي و چتر فلك فرساي شاهنشاهي به تسخيرممالك آذربايجان بلندي يافـت شـيخ حيـدر بـه شـرف             

الهـي زالت سـابق طايفـه     آستان بوسي مشرف گشته نوازش وتربيت يافت و حضرت اعلي شـاهي ظـل         
مقرون گردانيد و الكاء مراغه و توابع را كه همواره به يكي از امـراء عاليقـدر                   كري را به عفو و اغماض     م

گشت به او مرحمت فرمودند و او در پاي قلعـة ايـروان چنانچـه در طـي آن احـوال                       مي  قزلباش مفوض 
و الكـاء او را  در معركه روميان به قتل آمد و حضرت اعلي به محض حق گذاري جاي پـدر       تحرير يافته 

عنايت   قباد خان پسر او كه هنوز طفل بود شفقت فرموده ريش سفيدان ايل و عشاير مكري را مستمال                   به
شدن پسر از سخن و       و الطاف خسروانه گردانيده به متابعت او مأمور ساختند و امر فرمودند كه تا بزرگ              

رون نروندو بنا بر انتظـام مهـم قبادخـان          اش كه از بنات اعيان قزلباش و عورت عاقله بود بي            صالح والده 
بيرون آورده در الكاء گرمرود جا و مقام  يك برادر شيخ حيدر را كه اميرخان بيگ نام داشت از ميان قبيله          

نام كه طالب امـارت بـود و از تربيـت بـرادرزاده         و اقطاع مرحمت فرمودند و يك برادر ديگر خان ابدال         
انگيزان قبايل مكري را بر سر خود جمـع           جمعي از فتنه    يش گرفته طفل خردسال طريق عصيان و طغيان پ      

مكرراً لشكر بر سر او فرستاده سلك جمعيت ايـشان را پراكنـده             .رسيد  نموده آثار خالف از او بظهور مي      
بود و بـه يمـن تربيـت و           برادوست برده به نوعي كه مذكور شد با او مي           ساختند باالخره پناه به اميرخان    

مكري به قبادخان تعلق گرفته استقالل يافت اما در ميانة سـرخيالن ايـل مـذكور             ه كل قبايل  الطاف شاهان 
ثعالــب طبيعــت بودنــد كــه در باديــة خودســري نــشو و نمــا يافتــه از ، جمعــي مفــسدخنا زيــر طينــت

فرمـانبرداري دور بودنـد و بـا طبقـة قزلبـاش كـه در مراغـه امـالك و اقطاعـات داشـتند سـلوك                     طريق
دادند وقبادخان   گرفته به طريق ارباب عنف و طغيان تمكين صاحبان در امالك موروثي نمي     ناهموارپيش

به خـالف حكـم       نيز كه به سن رشد و تميز رسيد از غايت جهل و خبث باطن به اغواي مفسدان مكري                 
 كشيده با طبقة قزلباش سـلوك      رقم تملك بر كل واليت مراغه و امالك و اقطاعات مالزمان درگاه شاهي            

آمد و خاطر  نمود و هر چند در اين چند سال نافرماني و اطوارناپسند ازو و اتباع به ظهور مي  ناهنجار مي 
جبلي و حق گذاري شيخ حيدر به عفو و اغماض مقـرون             شد به محض رأفت     مبارك اشرف غبارآلود مي   
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چـه در سـال گذشـته       گردانيدند تا آنكه بد سلوكي ونافرماني ايشان از حد اعتدال تجـاوز نمـود چنان                مي
نزد اعتمادالدوله رفته در تسخير قلعـه دم دم بـا عـساكر ظفـر شـعار رفيـق و                   حكم شده بود كه قبادخان    

خدمت نيز تخلف جسته نرفت و چون دانست كه رايات نصرت آيات در هنگام بهار                 مددكار باشد از آن   
متوجـه   با چند نفري از مالزمانانتظام مهام آن طرف متوجه ييالقات آن حدود خواهد شد بالضروره      جهة

سـركش نااعتمـاد بـر        قراباغ شده در يورت قشالق به مالزمت اشرف رسيدچون تمرد و بدسري آن قوم             
خودسران مفسد منتج انواع مفاسـد        ضمير منير پرتو ظهور انداخته زياده از اين مسامحه در دفع و رفع آن             

 اما بنا بـر     .آن طايفه در خاطر پيرا رسوخ يافت        ليغبود و شايستگي تربيت و اعتماد نداشتند لذا سياست ب         
آمـد تـا آنكـه     حكمتهاي عملي و نظام سلسله ظاهر روز بروزنوازش و التفات در بارة او بـه ظهـور مـي               

در آنجـا بـه ظهـور پيوسـت كـه           . رايات جالل متوجه ييالقات گشته درحدود مراغه نهضت واقـع شـد           
 افتاده از روي مكر و حيل اسبان خوب  قواست ايلخي قراچپو  انديشة بازخ   قبادخان و سفيدريشان قوم به    

انـد كـه اگـر     دوردست فرستاده يا بوي چند بدنژاد كُردي در حوالي خود نگاه داشـته  گزيده را به جاهاي  
به ميان آيد آنها را به نظر رسانند و نيز به تحقيق پيوست كه هميـشه بـا سـرداران روم و                        حكايت ايلخي 

انـد و بـا عجـزه و رعايـا و شـيعيان               نمـوده   ازگشت نموده اظهارخواهي روميان مـي     اين دولت ب    مخالفان
بتعصب مذهب به آئين ظلمه و ستمكاران سلوك نمـوده دود از نهـاد مظلومـان برآمـد و از جـور                        مراغه

وتعدي و خواست و طلب عنيف بي حساب عموم آن طايفه آه مظلومان بـه كـرة اثيـر رسـيده ودسـت                       
شـر آن قـوم    ريبان مظلومان كوتاه گردانيدن به سرحد وجـوب كـشيده مجمـالً دفـع     تعدي ايشان را از گ    

بدكيش نفاق انديش كه از مسلماني جز نامي نداشـتند بـر ذمـت همـت شـاهانه و خاطرمعـدلت آئـين                       
كشيد كه جز به خون آن        پادشاهانه الزم آمده آتش قهر و غضب كه مكنون خاطر انور بود به نوعي شعله              

 درحينيكه موكب همايون بـه حـوالي   .پذيرفت ريك شمشير آبدار شعله نشان انطفاء نميشوربختان و تح 
قلعه گاورود كه مسكن او بود رسيد روزي قبادخان بايكصدوپنجاه نفر از مـردم معتبـر از مـسكن خـود      

دولتخانه همايون رسيد و با سه چهار نفر از اقربـاي خـود بـه     متوجه اردوي معلّي گشته وقت عصري به    
االشـارة   داخل سراپرده محفل معلّي گرديد در وقت موزه كـشيدن حـسب     گاه سپهر اشتباه درآمد چون    بار

غالمان او را بارفقا به ميان گرفته پيكر وجودشان را به تيغ تيز ريز ريز كرده مجـال حركـت و دم                      ،  اعلي
سـيبي از آن بـر      زدن ندادند واجساد خبيثة ايشان را به عقب كوچه سـراپرده كـشيدند و بنـا بـر آنكـه آ                    

خان ايشيك آقاسي باشـي شـاملو را حكـم شـده              غالمان و مالزمان ركاب اقبال نرسد عليقلي        انديشان به 
معلّي   بودكه بر در سراپرده ايستاده آن جماعت را يك يك به مجلس طلبند و چون داخل سراپرده محفل                 

كـشند كـه از       ه عقب كوچه سرا پـرده     گردند غالمان درگاه معلّي به قتل ايشان پرداخته اجساد قتيالن را ب           



 
آمد   نمودند و هر كدام مي      مي  الفرموده عمل   خان و ايشيك آقاسيان حسب      نظر آيندگان پنهان باشند عليقلي    

ساير مردم بيرون اندكي بدگمان شدند   گشت تا بيست سي نفر بدين قاعده كشته گشته          به ياران ملحق مي   
 بسيارمشاهده نموده كه ريختـه شـده و از قبادخـان و پـيش               تا آنكه يكي از ايشان به اندرون آمده خون        
خنجر برد و از حاضران بارگاه معلّي محب علي بيگ شـاهي              آمدگان اثري نيافت فرياد برآورده دست به      

آمدند خود را پس كشيده عزم بيرون رفتن          نفر ديگر كه از عقب او مي        سيون شاملو را زخمي زده دو سه      
ايشان را در حريم سراپرده به قتل آوردند بيرون خبردار شده به جانب اسبان              كردند و غالمان وقورچيان     

خوددويدند بعضي در جلو خانه كشته شده بعضي ديگـر در حـين فـرار در ميـان اردو بـه قتـل آمدنـد                         
وحضرت اعلي بدان محفل مهابت اثر تـشريف آورده همـان لحظـه بـه دولـت و اقبـال برسـمندبادپاي                      

قتـل و غـارت        بـه  ق جـو  قر سر قلعة گاودول توجه فرمودند و جنود قزلباش جو         آسماني خرام برآمده ب   
گذشته بـه پـاي قلعـه         عشاير مكري مأمور گشته به اطراف و جوانب رفتند و مركب معلّي پاسي از شب              

قلعه شدند و هر كس در آن         گاودول رسيد هنوز اين خبر به قلعه نرسيده بود كه عساكر اقبال مĤثر داخل             
خان را بر سر حصار ديگركـه در آن حـوالي بـود فرسـتادند و                  عليقلي. ت درآمد از پاي فتاد    وقت به دس  

بسته به درگـاه معلّـي آورد و غازيـان كينـه              موازي پنجاه شصت نفر از مردم آن حصار را دست و گردن           
آوردنـد بيـل    العيني آن گروه را به راه عدم فرستادند وبسياري از آن طايفه را كه غازيان مي              خواه به طرفة  

كوفتند چهل     سر و مغز ايشان را در يكديگر مي        اقو مطر ق  داران و خدمت پيشگان به ضرب بيل و چما        
بيگ برادر شيخ حيدر كه در گرمرود بودند اسفنديار بيـگ آوچـي               پنجاه نفري از خيل مكري با اميرخان      

انه آن بـي خبـران را بـه دسـت      همايون با يلغار بدآنجا رفته به فنون سـپاهي          الفرمان  باشي عربكزلو حسب  
حسين سلطان برادر زادة شيخ حيدر را بـا جمعـي در            . را از لوحة هستي سترد      آورده نقش وجود همگي   

مجمالً قتل عام آن طايفـه بـه قلـم تقـدير       . ارومي بودندحسنخان و امراء در آنجا به دفع ايشان پرداختند         
گـروه   اي قلعه گاورود بودند فوج فوج و گروه در آن چند روز كه در پ      . درصحفة روزگار مثبت شده بود    

آسـود   ريختن نمي آوردند معروض تيغ سياست گشته بهرام خون آشام لحظة از تيغ زدن و خون    را كه مي  
آوردنـد بـه جـرم        جماعت مـي     بئي و اورياد دوغير ذلك كه در ميانة مكري مانده با آن            قچنانكه از اويما  

انـد كـشته      روميه به ميانـة قزلبـاش نيامـده          نموده در ميان تسلط    آنكه در ميان طبقة مخالف دولت توقف      
مردان طعمة شمشير آبدار و نـساء و صـبيان بـه ذُل               مجمالً دود از دودمان طايفة مكري برآمده      . شدند  مي

الجملـه    اسر و رقيت گرفتار آمده مكافات عمل يافتندبعد از چند روز كه سورت غـضب پادشـاهي فـي                  
جماعت را كه با حضرت اعلي شـاهي دم از اخـالص و دولتخـواهي                 گ نامي از آن   تسكين يافت شير بي   

زد و برادرش مقصودبيگ نام در سلك ايشيك آقاسيان درگاه معلّـي انتظـام داشـت مـورد عنايـت و                       مي
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گردانيده حكم شد كه هر كس از جماعت مكري بر سر او جمـع شـود از قتـل و غـارت                        الطاف شاهانه 
ق السيف بر سر او جمع آمدند بعد از اين قضيه از گاودول به چمن قراچپـو                ي از بقية  باشد قليل   ايمن بوده 

 صـرف فرمودنـدو الكـاء       قتشريف برده چند روز اوقات خجسته ساعات به ديدن اسبان ايلخي قراچپو           
  25».مراغه به آقا سلطان مير مقدم تفويض يافت

 
   سلطان حسين صفوي

  )1113(ي كُرد  مناره از كلّه: 9ي  نمونه

فرزند ارشد شاه سـليمان صـفوي بعـد از مـرگ پـدر بـر تخـت        ) 1135 ـ  1105(شاه سلطان حسين 
 26.الـنفس و يكـي از فاسـدترين شـاهان ايـران شـناخته شـده اسـت            او مردي كودن و ضـعيف     ،  نشست
  : استدر باب خوشگذراني وي چنين نوشته»  التواريخ رستم«ي  نويسنده

از عرب و عجم و ترك وتاجيـك        ،  از هر طايفه و قوم و قبيله      ،  هقريب به هزار دختر صبيحة جميل     ... «
و نقاره و شـهر  كه كوس و كور، با ساز، با قواعد عروسي و دامادي با بهجت و سرور و دلشادي، و ديلم 

بعقد و نكاح و حبالة خود در آورده و اوالد واحفادش از ذكور و انـاث و                 ،  آئين بستن و چراغان نمودن    
  27».پرورده بودند اً به قدر هزار نفر رسيده بودند و همه بناز و نعمتكبار و صغار تخمين

  :گويد و باز در توصيف سراي خوشگذرانيش مي
در آن سراي بهشت مانند حجرة دلگشائي ساختند و مكاني عميق در آن بنـا نمودنـد از دوطـرف                    ... «

. نموده بودنـد    سنگ مرمر نصب   سراشيب كه دهنة باالي آن هفت زرع و دهنة زير يكزرع و از باال تا زير               
و ... آن يگانه روزگـار     آنحجره را با زينت بسيار ساخته و پرداخته و آراسته و پيراسته بودند كه گاهگاهي              

آن بهشتي سرشت   ،  بازي و بوس وكنار بسيار      نمودند و بعد از دست      مطلوب دست به گردن همديگر مي     
الهـم ارزقنـا و     (واه چه گويم از لـذت آن          ه واه نمود ك   مجامعتي روحبخشا با زوجة حورسيماي خود مي      

  .ناميدند خانه مي آن را حظ)  جميع المؤمنين
سراي پر  خانه حجرة مدورة وسيعه در آن لذت، خانه مكان ديگري هم بود بنام لذت، خانه عالوه بر حظ

نفـر از زنـان   پنجـاه   با زينت بسيار ساختند كه گاهگاهي آن سرور سالطين عهد خود با چهل، نشو و نما 
حوراطوار خود در آن حجرة پر زينت و آئينه خود در ميانـه مجـرد ازلبـاس و لعبتـان برهنـه                      ،  طلعت  ماه
  28».خانه ميخواندند و آن حجره را لذت... نشستند و مي

ي صـفوي بـه آخـرين روزهـاي انقـراض خـود رسـيده بـود و بـر اثـر            سلـسله ،  در عصر اين پادشاه   
  .هم سلطنت را از دست دادند و هم منقرض شدند ،ها خاندان صفوي افغان يورش



 
عصر تأسيس امارت جديد بابان همزمان با تضعيف خاندان صفوي و آغاز وضع پر آشوب ونـاآرامي                 

  . بودو اختالفات خونين داخلي و يورش بيگانگان بر ايران
سـرزمين   صرفهاي حكومت خود و ت به بعد از ربع قرن يازدهم هجري اقدام به تحكيم پايه       سليمان به 

  .ها لقب پاشا بخشيده شد ديگر از اين زمان به بعد بزرگ اين خاندان از طرف عثماني، بابان زد
 امـارت بابـان از    . بـود )  كُردستان عـراق كنـوني    (دارشمانه در قسمت پشدر     ابتدا  مركز قلمرو بابان در     

 بودند كـه از طـرف شـاه       »  خان«ب به   واليان اردالن ملق  . طرف شرق و شمال همجوار امارت اردالن بود       
بانه و سـقز را دردسـت       ،  مريوان،  بود و اورامان  »  سنندج«شهر  امارتشان   و مركز    شدند  منصوب مي ايران  
  .آنان با امارت بابان بود سوركيو مرز حدود، سورين، هاي اورامانات رود سيروان و كوه. داشتند

را به خود داده بودندولي » مير«ن لقب امراي سورا. بابان از طرف غرب هم همجوار امارت سوران بود       
و مركز حكومتشان مـدتي حريـر و مـدتي هـم            . شدند  شناخته مي »  گيب«از طرف واليان عثماني با لقب       

عـالوه   باباناُمراي ولي اكثر اوقات  . و زاب كوچك مرز طبيعي حاكميت هر دو امارت بود         ،  رواندوز بود 
  .وپري در آن طرف زاب را هم در دست داشتندآلتون ك، حرير، كوي، رانيه، ي خود بر منطقه

گاهاً قلمرو حاكميت امراي بابان به كفري وزنگ        . بابان از طرف جنوب هم همجوار واليت بغداد بود        
  .رسيد حمرين ميالل بيعني به ج... بدره ، جسان، زهاب، مندلي، خانقين، آباد

 ثابت و اي    عده ساكنانش   داشت كه وجود  و فقط چند روستاي بزرگ      نبود   بابان هيچ شهري     در قلمرو 
ايـل  سـاكن،  بزرگتـرين ايـل    .اي داشـتند  اتحـاد قبيلـه  نـشينان عمومـاً     كوچ،  نشين بودند    هم كوچ  اي  عده

در مواقـع   توانـستند     و مـي  شـد     مـي  گه بود كه قريب صد روستا را شامل       نورالديني در ناحيه پشدر و مر     
اينهـا  بغير از   . بودند  پيمان   هم يگاللو   و شينكي    و با قبايل سكر   كنند  جمع  هم  هزار تفنگچي را    ضروري  

سـازمان ايلـي    هـايي بـود كـه         روسـتا و آبـادي    ،  داغ شـارزور    قره،  بازيان،  سيويل،  آالن،  در شارباژير هم  
  .نداشتندو از لحاظ نيرو و سازماندهي ضعيف بودند

 تيـره بيگانـه     ها چندين هـزار خـانوار بودنـد كـه چنـد             جاف،  بزرگترين ايل مهاجر هم ايل جاف بود      
 خـانوار  500 تـا    50تر كه     هاي كوچك   بغير از ايل جاف تعدادي قبيله و عشيره       . ديگرهم در پناه آنان بود    

، ونـد   صـوفي ،  ونـد   همـه ،  كوسته،  كو  تيله)  بلباس(مرزنگ  ،  مندمي،  كلور،   شيخ اسماعيلي  :از جمله ،  بودند
  29.ان حاكمان بابان بودنداي كه تحت فرم گورزه، سداني، لُر، كرويي، زند، نييچگ، كچلي

قسمت ،  مرز ايران و عثماني تعدادي از اين ايل و قبيله و تيره را بر هر دو طرف مرز تقسيم كرده بود                    
  .اردالن و مكريان بود، كرمانشاه،  در لرستانها اعظم تعدادي از اين
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براي شركت در   ان  بابامارت  و  بود  تشكيل شده    اين قبايل    مسلحسواران  حافظ امارت بابان از     منيروي  
  .كرد  ايل و قبايل استفاده ميهاي سپاه عثماني از همان لشكركشي

ي مـرز قلمروخـود    استقالل و توسعهو براي   شكوفايي و توسعه بود     حال  امارت بابان در آن عصر در       
مركز واليـت شـارزور     زمان  سليمان و حسن به كركوك كه آن        ،  به   اميران به  1102در سال   . بوددر تكاپو   

حاكميت ضميمه قلمرو و    دالورپاشا كشته شد و كركوك      ،  در اين جنگ والي كركوك    . يورش بردند ،  دبو
جزيـر و آميـد     ،  حسين پاشا را به فرمانرواي كركوك گمـارد و نيرويـي از بغـداد             ،  وزير بغداد .. شدبابان  

 را داده  و تـصرف شـارزور   بابـان  فرمان محو امـارت    وكرد  رابراي شكست امراي بابان جمع      ) دياربكر(
  30.نيرو بعد از چندماه بدون فتح برگشت. بود

پيمان را متزلـزل و      كه اين ي مهمي     بعد از عقد پيمان زهاب روابط ايران و عثماني عادي شد و واقعه            
مجـدد بـين    در عصر شاه سلطان حسين دو واقعه روي داد كه امكان بروز جنگ        . نداده بود ،  يا برهم بزند  
مـذاكره    ضعف قواي هر دو امكان بروز جنگ را نـداد و اخـتالف از طريـق      ابوجود آورد ام  دو دولت را    

  .حل و فصل شد
ولـي  كردنـد   شورش ايالت عرب بصره عليه دولت عثماني بود كه بصره را اشـغال           ،وقايعآن  يكي از   
 خان  كليد شهر را به رستم    ،  شاه ايران اما   خود را تحت حاكميت ايران درآوردند        ،درگيريبار   بعد از چند  

اي دوستانه و پر از چاپلوسي به دربار سلطان عثماني اعزام داشت و از وي                 نماينده خودداد و همراه نامه    
  31.خواستارهمكاري در سركوب امراي بابان شد

در   شاه. ي اردالن و تصرف چند شهر و نواحي آن بود           ي ميرسليمان بابان به منطقه      ي ديگر حمله    واقعه
  :نويسد ن مياي به سلطان عثماني چني نامه
زمـان،    شهريار كشور حزم و وقار، شهـسوار عرصـة گبـر و دار، سـلطان سـالطين جهـان، خاقـان خـواقين                      «

العالمين، قاآن البرين     رسول رب   ناصراالسالم و المسلمين، قامع الكفار و المشركين، قهرمان الحاء والسطين، سمي          
الخاقـان   ين، ظـل ظليـل رحـيم رحمـن، الخاقـان بـن      القـرن  الحرمين الشريفين، ثاني اسكندر ذي  و البحرين، خادم  

والسلطان بن السلطان، بدراً لسماء السلطنه والبساله والعظمه والجالله و النجره والعداله والعـزه والـشان والنـصفه                  
  »...خان بن سلطان محمدخان نصراله النصاره وضاعف اقتداره مصطفي واالمنتان، سلطان

 ايران را شـرح     هويزهآن به   و نفوذ و پراكندگي     ايالت عرب بصره و     شاه در اين نامه داستان سرپيچي       
بلكه آنـان بـه جـاي    است،  نبوده خود به قلمرو قدارد كه تصرف بصره به خاطر الحا دهد واظهار مي    مي

آن را   سابق   ناند و به عنوان امانت در دست والي عربستان است و همچو             را انجام داده    عثماني اين وظيفه  
  :نويسد ي سليمان پاشاي بابان مي  و آنگاه در بارهشدو به وي اعاده خواهد دانيم  ميان  ملك سلطءجز



 
چون سليمان ببه مخذول العاقبه مدتي است مديد كه با حكام سرحد و قبايل اكـراد و ايـل واحـشام                     «

تـصرف بعـضي از       اين جانب همه روزه در مقام كاوش بي جا و محرك سلسلة فساد و عناد بـوده و بـه                   
در آن سـرحد تعيـين و       كـه   ال متعلقه به حكام اين حدود دست تغلب گشوده نسبت به مستحفظين             مح

كند وچندين مرتبه اعمـال ناشايـستة         اند حركات ناهنجار مي      شده قمأمور به مراعات شرايط صلح و ميثا      
و و تدارك اين امر     اند و هرمرتبه ايشان وعدة تنبيه ا        آن پيرو ظلم و بيداد را به پاشايان بغداد اعالم نموده          

وعده وفا نكـرده كركـوك و محـالي را كـه از پاشـا و                  كرده بنا بر تطميع و حيل آن تيره روزگار دغل به          
باعـث زيـادتي طغيـان بيابـان گـرد و وادي خودسـري و              سنجق بگيان گرفته بود در تصرف او گذاشـته        

ت خويش كالـشمس فـي      خيرانديش و دولت صداقت كيش در صحب        اند و از رسوخ اين      خودرايي گشته 
الشياطين جهت تهييج مواد فساد معـروض         خواهد درخشيد كه آنچه آن رئيس     ق  وسط السماء فروغ صد   

داشته بود نمودارموج سراب و آن ملعون شايستة بازخواست و عتاب است و ازين جهت كه متوجه فتنه       
كـه  ه تـساهل و تـسامحي       و فسادو به سبب تغافل بندگان آن شاهنشاه ثريا مكان به دليـري معتـاد گـشت                

چنانچـه   بعد نيز در مادة او شود امور جمهور انام و عامة اهل اسالم اضطراب و ناامني خواهد گراييد                 من
و نكـال اهتمـام       از جانب سعادت جالب خاقاني فرمان الزم االمتثال صادر گردد كه در دفع آن مادة وبال               

لت ابد مـدت شـسته و گردحيـاتش از آيينـة صـاف              انگيز از دامن دو     تمام نمايند كه لوث وجود آن فتنه      
استحكام مباني محبت خاص خواهـد        هرآينه موجب تشييد اساس اختصاص و باعث      ،  مودت رفته گردد  

  .بود
مأمور است    به عرض بعضي سخنانه دوستانة    ،  خان  ايالت و شوكت پناه رستم    ،  حامل نامة محبت عنوان   

  32»...هد رسانيدكه به مسامع ايستادگان كرياس گردون اساس خوا

ي كُردســتاني جنــبش ســليمان پاشــاي بابــان و تعــرض وي بــه خــاك اردالن و بعــداً زد و   مــستوره
  :كند خوردنيروهاي ايران و بابان را اين چنين روايت مي

بـه محمـدخان پسرخـسروخان    )  اردالن(در اوان جلوس شاه سلطان حسين امـور امـارت كُردسـتان           «
فراواني طال و   داشتن لشكر بزرگ و     سليمان پاشاي بابان به علت      ،  ت او در عصر والي  . اردالن سپرده شد  
و ايـران   عثماني  واليات   در. كه از شمار ستارگان بيشتر بود     كرده بود   لشكري را آماده    . جواهر متكبر شد  

  .هر دو دولت رسيد اش به گوش ساكنان آوازة خودسري و ياغيگري. يورش و تصرف مشغول شدبه 
، وزير با شكست فرار كـرد     ،  بعد از زد و خورد    ،  رفتمقابله وزير بغداد    به  ي بي شمار    در آغاز با سپاه   

 زد  مرزها  دست به تعرض  . بعد از آن به عزم تصرف كُردستان اردالن سپاهي بزرگ را به حركت در آورد              
 بيـگ تمرخـان  . كردنـد  در همان آغاز اورامان و مريوان و سـقز را تـصرف   . و بناي فتنه و فساد را گشود      
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ميـر  (همچنـين ابـراهيم بيـگ       ،  كه در سقز و سيا كوه بـود       ،  ) والي  خان  پسر سهراب سلطان پسر كلبعلي    (
سرانجام كه خبرخيزش و قيام سليمان پاشا به گـوش شـاه            ،  حاكم مريوان را به قتل رساندند     )  اسكندري

سـپاهي آراسـته و   و بـا  كرد خان قاجار را مأمور  عباسقلي.از اين رويداد يكه خورد ،  سلطان حسين رسيد  
  .فتنه سليمان پاشابه امداد سپاه اردالن روانه ساختسركوب لشكري عظيم جهت 

جلـو  قـدم   شـجاعانه   سليمان پاشا   ،  اردالن به مريوان رسيدند   لشكر  هنگامي كه موكب سپاه قزلباش و       
ن بـي گمـان ايـ     (جنگ سختي را شروع كردند       1310الحرام سال     در نهم ماه محرم   لشكر،  دو   و   انداخت

از .  تيغ و رعد سنان گرم شـد       قجنگ از بر  آوردگاه  ) بايد درست باشد  1113 سال    اشتباه چاپي است    سال
، كـرد   گرفـت و سـرها را قطـع مـي           كرد و شمشير دالوران جـان مـي         بامداد تا عصرخنجر دليران كار مي     

و ، زدنـد دوبـاره هـر دو طـرف طبـل جنـگ را      ، روز بعد كه دهم همان ماه بـود      . پيروز نشدند   هيچكدام
، سليمان پاشا بـه عقبـه سـپاه هجـوم كـرد           . چون شيران نر حمله به لشكر يكديگر كردند       . كشيدند  صف

زمـين   زو بـه كلّه سواران نامـدار را بـا زور بـا   چندين ، مردانه و دليرانه به جنگ افتاد و رشادت نشان داد         
  .انداخت
، هنرمنـد   آسـا و شمـشير شـيران         رستم چون فتح و ظفر به تقرير است نه به نيروي بازوي دليران           ،  بعداً

شـمار زيـادي     خُرد و    سليمان پاشا و لشكرش   . خان وزيدن گرفت     دولت عباسقلي  قنسيم پيروزي از بير   
با هـزار  و آنانكه از شير رهائي ، درآمدند ه اسارتشدند يا بو دستگير و زخمي   يا كشته   از سركردگانش   
و عثمـاني   خـود را جـا گذاشـته و بطـرف             و اسـبان   خيمـه و خرگـاه و امـوال          . بودند حيله نجات يافته  

  .قسطنطنين فرار كردند
كينـة    و بعلـت  يافـت   تغييـر   به بـزم    هنگامة جنگ   كه  ،  قاسم سلطان اورامي بعد از رفع خستگي جنگ       

به علـت وفـاداري     سپاه اردالن    :به سردار قزلباش گفت   ،   خاندان اردالن  وي نسبت به  ديرين و باور غلط     
جنـگ  قصد  از دوستي ورفاقت با دليران بابان دست كشيده و هيچگاه به            تباري    به رسم همسايگي و هم    

  .هيچوجه شركت نكردند بههم و در پيكار كنوني اند  با آنها برخورد نكرده
از تفتين و نمامي قاسم سلطان برآشفت وغضبناك        ،  ملقب بود »  زياد اوغلي «خان قاجار كه به       عباسقلي

اي درست كرد وسر قاسم سـلطان         گناه سنندج در صحراي مريوان مناره     از رئوس و اجساد مسلمانان بي       
  .ها علم ساخت و باالي تپة كلهداد  روي چوبي قرار كرا چون مترس

  33».هر كس آن درود عاقبت كار كه كشت

 هـزار و پانـصد تـن از كُردهـاي اردالن بـه قتـل رسـيدند        جنـگ نويسان اردالن گويند در ايـن       تاريخ
  34.مشهور بوده است»  كوه كلين«ي آنان درست كرد كه در ميان مردم به ها كلهسر و  از اي وزياداوغلو تپه



 
دولت عثماني حـسن پاشـا يكـي از پاشـايان خبـره را حـاكم بغـداد نمـود                    ،  بنا به خواست شاه ايران    

  .ومسؤليت سركوب ايالت كُرد و عرب و نيابت حاكميت قدرت عثماني را به وي سپردند
پاشا خود ازسـليمان   حسن. ري يكديگر اقدام به از ميان بردن سليمان پاشا كردندهر دو دولت با همكا    

  .عزم وي را مضاعف كردشكايت شاه ايران هم ، ي شديد داشت پاشاي بابان كينه
حسن پاشـا والـي بغـداد از طـرف عثمـاني مـأمور سـركوب كُردهـاي سـنجار و سـوران و اعـراب                          

  35.بصره شد اطراف

خان لُر عازم شارزور شد و به قتل و غارت مردم پرداخت و ايـل بلبـاس را                   از طرف ايران هم حسين    
  36.تاآكو و قنديل تعقيب كرد

گ كُـرد از دوسـتان و آشـنايان او را    يـ  ب17حسن پاشا والي بغداد سرانجام توانست سليمان پاشا را با  
  37.به قتل رساند، باهمكاري پاشايان حلب و دياربكر

  دو سـتقرار قـدرتي مـستقل در ميـان        ي قلمرو خـود و ا       به براي توسعه    هبه اين ترتيب تالش سليمان ب     
  .نيروي ايران و عثماني درهم شكست و موفق نشد

خـان گرجـي را كـه يـك مـسيحي بـود بـه عنـوان حـاكم شـهر                   گرگين 1106شاه سلطان حسين در     
ايـن سـمت     سـال در     5او بـه مـدت      ،  فراواني كرد خان با مردم ظلم و ستم         گرگين. قندهارمنصوب كرد 

از آنجـا   ،  ميرويس هوتكي كه يكي از سران ايل غليجـاني بـود          . ماندبدون اينكه رفتار خود را تغيير دهد      
شـاه و مقامـات دربـار بـه         . خان عـازم دربـار صـفوي در اصـفهان شـد             دادخواهي از دست گرگين     براي

ه وضـع ملـتش را       بـا وجـود شـا      بتوانـد ميرويس پاسخي ندادند و ميرويس نوميد از اينكـه            هاي  شكوائيه
،  اسـت  بهبودبخشد و هم اينكه در آنجا متوجه شد كه وضع دربار صفوي به اوج فساد و ضعف رسـيده                  

برگشت و به حج رفت بعد از زيارت حج دوباره به اصـفهان برگـشت و مجـدداً دادخـواهي                    ر  هابه قند 
به شـكايتش گـوش   اين بار هم سودي نبخشيد و كسي    ) 1112(را به شاه و دربار رساند         خود و مردمش  

  .قندهار برگشت نداد و نوميدانه به
و آنـان را بـه      داد  توضـيح   براي آنان    دولت صفوي را     هاي  و ضعف كرد  ميرويس سران ايلش را جمع      

و ) 1113(خان را در هنگام شكار به قتـل رسـاند             در يكي از روزها گرگين    . كرد  اتحاد و شورش تشويق   
 شـاه   .و خـود ادارة منطقـه را بـه دسـت گرفـت            كرد  ار اخراج   صفوي را از قنده      مقامات زمانيدر اندك   

  .گشتند ولي هر بار با شكست برميكرد وي اعزام  چندين بار لشكر را براي سركوبي
عبدالـه  .و ميرعبداله برادرش به جاي وي نشـست ) 1121( سال حاكميت درگذشت 8ميرويس بعد از   

يجاني موافقت نكردند وميرمحمـود فرزنـد       خواست به زير چتر حمايت صفويه رود ولي رؤساي ايل غل          
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محمودعمـويش را كـشت و بـه جـاي وي           .  پدر خود كردند   يميرويس را تشويق به قتل وي و جانشين       
دست به پيشروي زد و سيستان را  محمود كه كم كم از وضع دربار آگاه يافت        ). 1122(حاكم قندهار شد    

بعد از محاصره طوالني كـه  . كرد  را محاصرههانو از طريق كرمان و يزد به اصفهان رفت و آ       . تصرف كرد 
شاه بادست خود تاج شاهي را از سـر  . شاه و اطرافيانش خود را تسليم كردند،  پايتخت دچار قحطي شد   

 را در يكـي      شاه مخلـوع   .محمود به داخل شهراصفهان رفت    ). 1135(برداشت و بر سر محمود گذاشت       
الحفظ مانـد      سال تحت  6شاه قريب   .خت شاهي نشست   گذاشت و خود بر ت      مراقبت  هايش تحت   از كاخ 

آنهـا  از جمله ،  نجات يافتنديكي دو نفربه ندرت . و محمود سرانجام تمامي شاهزادگان را به قتل رساند 
كه او هم از طرف نادر بركنار شد وبه اين ترتيب به اقتدار اين              بود  يكي از فرزندان شاه به نام طهماسب        

  .ان نو بودند پايان دادخاندان كه بنيانگذار اير
، والـي بغـداد   توسـط   گ بابـان    يـ  سـردار ديگـر كُـرد و بعـدها قتـل بكرب            17قتل سليمان پاشا بابان و      

  ).1140(ها تأثير گذاشت  دررويدادهاي بعدي به نوعي در درگيري عثماني و افغان
پاشـاي    هزار سپاهي عثمـاني بـه سـركردگي احمدپاشـا فرزنـد حـسن              80 الي   70در نبرد عظيمي كه     

 سپاه عثماني بعـد از ،  هزار افغاني به سركردگي اشرف در نزديك همدان روي داد        17بغداد در برابر      والي
 بـه دليـل     اين شكست و  ،  نشيني كرد   شكست خوردند و در مقابل سپاه افغاني عقب       ،  هزار كشته 12دادن  
.  عثمـاني بـود    پاشـاي بابـان در جنـاح چـپ سـپاه             هزار سوار كُرد بـه سـركردگي خـان         20شركت    عدم

ي رتبه    نويسان عثماني علت اين موضع سواران كُرد در اين جنگ مهم را اخذ رشوه و وعده                 تاريخ  تمامي
به سرداران كُرد و تبليغات ديني ماليان افغاني در مـورد نامـشروع بـودن جنـگ هـم ديـن و هـم                        و پايه 

عـام   قتـل   و مـدعيان دينـي     يـك از روحانيـان     و اين در حالي اسـت كـه هـيچ            38اند  دانسته مذهبان خود 
 را هابه ترككُردها عدم وفاداري پدر احمدپاشا به بهانه پاشا    حسن  ي  جمعي سرداران كُرد را به وسيله      دسته

  .اند بحث و تقبيح نكرده
  

  :  بخش سوم
  عصر قاجار

  ) مراغه(اي  حكمراني احمدخان مقدم مراغه
  )1198(ي منگور آقادام تزوير و باپير: 10ي  نمونه



 
و   بلباس كه اكنون در موكريان و پيرانشهر و دو طرف قنديل و پشدر و بيتوين و شارزور و گرميانايل

اميـر شـرفخان در   . نـشده اسـت   انجـام  هـا ي آن تحقيقي اساسي در باره ،  ساكنند... و) هولير(دشت اربيل   
  :گويد بلباس مي ي باره
خويـت     موضع طاب من اعمـال ناحيـة       عشيرت روژكي در يكروز از بيست و چهار قبيلة اكراد در          ... «

 او را بلباســي و دوازده گـروه ايشانراقواليــسي  قدوازده فـر ، جمـع گــشته و منقـسم بــه دو فرقـه شــده   
دو عشيرتـست از      ايست از قراياي واليت حكاري و بروايتـي نـام           و بلبيس و قواليس دو قريه     ،  اند  خوانده

  39».طوايف بابان

چون دررويدادهاي مناطق   ،  اند  مقتدر بوده  شارزور و رواندز     ، سقز ،اروميهمربع  زماني اين ايل در     گويا  
هاي ايـران     بار دولت    در مقدمه حوادث بوده است چندين      هابابان و سوران هميشه نام آن     ،  اردالن،  مكريان

در سـال   . اند  قرار داده   و عثماني با هم عليه آنان هجوم برده و هر كدام در قلمرو خود وي را مورد حمله                 
لشكركشي بزرگي عليه      به خواست ايران از طرف عثماني والي بغداد و از طرف ايران والي اردالن              1125

  40.اند آنان كرده

ي راهزني و غارتگري دست بـه تعـرض و تعقيـب              والي بغداد يك بار ديگر و به بهانه        1150در سال   
بلكه اين موضـوع هـدفي      اينان راهزن نبودند    « : است شاهدي در آن عصر نوشته    . وقتل و غارت آنان زد    

اكثراً طلبة علم و اهـل مـسجد        ،  اند  وگرنه آنها شافعي و غيرتمند و حامي دين       ،  كرد  والي دنبال مي  كه  بود  
والي در نظر داشت بر آنـان بتـازد و غـارت كنـد و در هـدفي كـه داشـت                      . نوازاند  و مهمان ،  وروستايند

  41».مقصود رسيد به

ايـل بلبـاس    ،  و بعد از ضعيف شدن ايـالت برادوسـت        ،  طراف آن بعد از ورود ايل افشار به اروميه و ا        
و خطري جدي براي اقتدار ايران در اروميـه و مراغـه   ، و تبديل به نيرويي مهم در منطقه شد     كرد  قدعلم  

  .كن كردن ايل بلباس بودند شكست و زوال و ريشهبراي وجود آورد و آنان هم پيوسته در تالش  به
بالـك  ، پيـران ، مامش، دراسيون بلباس متشكل از چهار ايل عمده منگور     كنف،   هجري 13در اواخر قرن    

 مقـدم  و احمد آقـا ) مهاباد فعلي(خان مكري حاكم ساوجبالغ  خان پسر شيخ علي  قدر اين زمان بدا   . بود
در آن  . خـان دنبلـي حـاكم تبريـز بودنـد           خان افشار حاكم اروميـه و نجـف قلـي           مراغه و امام قلي     حاكم
 سراسر ايران را فرا گرفته بود و رقابت بين خاندان زند و قاجـار و چنـد تـن از نامـداران                  هاناآرامي  سال

  .كدام ميل نكرده بودهيچ طرف ايران بر سرتخت شاهي ايران در اوج بود و هنوز وزنه قدرت به 
حـاج علـي محمـد آقـاي مراغـه را بـه جـرم غـارت بـه قتـل            ،  تبريزبيگلربيگ  خان دنبلي     نجف قلي 

كـه هـر دو از      ،  را گماشـت  بيگ  العابدين    و مدتي زين  بيگ  و به جاي او مدتي اسماعيل       ،  )1190(رساند
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احمدآقا فرزند حاجي علي محمـد بـا همكـاري سـران ايـل مقـدم                . حاج علي محمد آقا بودند      خويشان
در . حاكم مراغـه شـد    ،  ) خان  ي نجف قلي    برادرزاده(پشتيباني احمدخان دنبلي حاكم خوي        اي و به    مراغه

علي مرادخان زنـد خواسـت وي را از         . سران زند در ميان خود بر سر قدرت در رقابت بودند            ن هنگام اي
بيگلربيـگ  خـان افـشار       بركنار كند ولي احمدآقا به فرمان وي وقعي ننهاد و به كمـك امـامقلي                حاكميت
  .درجاي خود باقي ماند، اروميه

اثبـات وفـاداريو    و بـا    اثبات كرده بود    ريز  به حاكمان تب  نسبت  را  خود  كامل  اطاعت  احمدآقا ارادت و    
زينـب خـانم دختـرش      .  توانست يكي از مردان سرشناس دوره قاجـار شـود          ،خاندان قاجار   به وابستگي،

فتحعلي شاه قاجار و دختر ديگرش همسر محمد علي ميرزا دولتـشاه پـسر فتحعلـي شـاه                    همسر هفدهم 
  .بود حاكم كرمانشاه

ي منگور و هزار نفر از افراد سرشناس آن ايل          آقامزورانه باپير دانه و   ناجوانمراحمد آقا به سبب كشتن      
ي ايالت    قريب چهل سال نقشي مؤثر در سركوب قيام همه        . را نصيب خود كرد   بيگلربيگ  و»  خان«لقب  
جمعي كرد و سامان و       چندين بار بر قبايل ايل بلباس تاخت و اقدام به كشتار دسته             بخصوصداشت  كُرد  

 ايل تيمـور  كه به ياري ايل بلباس آمده بود دررا و هم او بود كه لشكر بابان  . غارت برد   را به دارايي آنان   
خـوي و   ،  ماكو  در همچنين در سركوب ايالت كُرد    ). 1198( را به قتل رساند      شكست داد ومحمود پاشا   

  )1214. (خان نيز سهيم بود به سركردگي جعفر قلي سلماس
ــناس    ــركردگان سرش ــي از س ــدخان يك ــشاه در     احم ــاكم كرمان ــرزا ح ــي مي ــد عل ــروي محم  ني

ي  ي نقاطي كه او و نيرويش بـدان رسـيده بودنـد بـه گفتـه              و همه ،  عبدالرحمن پاشاي بابان بود     سركوب
ي حاكميـت عبـدالرحمن پاشـا را          به نوعي دچار كشتار و غارت افتادنـد كـه شـيرازه           «دنبلي  ق  عبدالرزا
  42.» گسست

خــود و ، تحــت فرمانــدهي عبــاس ميــرزا، يــران و عثمــانيهــاي ايــران و روس و ا در اكثــر جنــگ
و يكي از كساني بود كه بعد از ورود هيئت نظامي فرانسه            ،  سهيم بود )  اي  مقدم مراغه (همراهش    نيروهاي
  .نظام ايران نيز دست داشت هاي جديد پياده در تشكيل فوج به ايران

رويدادرا » تاريخ افشار « نويسنده   43.ودي منگور و سركوب ايل بلباس ب      آقاشاهكار احمدخان قتل باپير   
  :كند اين چنين بازگو مي

چون از طايفة بلباس ساكنين محال الجان ارومي و سلدوز همه اوقات اقدام تخطّي بحـدودارومي          ... «
همـت  ، نهادند و از قتل و غارت نفوس و اموال آنچه ميتوانستند دريغ نميكردندلهذا احمدآقا             و مراغه مي  

همانـا در آن هنگـام رئـيس       .و گوشمال بلكه استيصال آن طايفة طاغيه خسران مـĤل گـشت           بلند بر تنبيه    



 
منگور بـود كـه بـه تهـور و جـالدت       ميگويند باپيرآقا نام)  زن مه(طايفة مزبوره كه باصطالح ايشان مزين       

زي طرح دوستي و الفت انداختـه و بدانـه ريـ            اشتهار داشت احمدآقا به ارسال رسل و رسائل با مشاراليه         
آورد وقتي به باپيرآقانوشت كه بر عالميان روشن است عداوت فيمابين من و             » بدام تزوير «زخارف او را    

نجفقليخان بيگلربيگي تبريز تاكجاست زيرا كه مشاراليه پدر مرحومم حاج علي محمد را به غدر و حيله           
ز طايفـة خـود قـدم       پدر بر ذمت پسر واجب است خواهش اينست كه با معـدودي ا              كشته و انتقام خون   

بردها و غارتهـا نيـز غنيمتـي          در ضمن دست  ،  گذارد و حق دوستي و همجواري بجاي آرد         معاونت پيش 
باپير منگور بطمع اموال فريفته گرديده با هزارنفر از         ،  موفورالبته از اموال نواحي و خود تبريز خواهد بود        

احمدآقا باسـتقبال   ،  ح عازم مراغه شد   جوانان جرار و سواران جنگ آزمودة مامش و منگور مكمل و مسل           
نفر را گنجانيد و تداركات       بيرون آمده ايشانرا داخل شهر گردانيد و در منازل اهالي شهر هر پنج نفر و ده               

ولي قبـل از ورودتـدبير كـشتن ايـشان را بـا اعيـان و                ،  الزمه به منزل هر يك از آقايان آن طايفه فرستاد         
به اين قسم كه هر چندنفر از ايشان به خانة هر كس كه مهمان              ،   بود كدخدايان و پسران سپاه مقدم كرده     

هاي خـود را در خـواب مقتـول و            شنود مهمان   باشند صاحب آن خانه در وقت موعود كه صداي تفنگي         
پس بنابر مواعيد مقرره درنصف شب صاحبان هر خانه كه بيدار كـار بودنـد بـه                 . روانة ديار عدم سازند   

آنان را به ديار عدم فرستادند چنان كـه احـدي از آن هـزار نفـر         دفعتاً ريخته محض شنيدن صداي تفنگ     
  !...زنده نماند

ايـشان    الصباح رئوس منحوس ايشان را به موجب تفصيل به نظر احمد آقا رسانيدند نعش رئـيس                 علي
لـصباح بـا   علـي ا   باپير را از دروازة شهر مصلوب و عبرة للناظرين ساختند و هنوز اين خبر انتشار نيافتـه                

دست نهـب وغـارت بـه امـوال آنهـا           ،  استعداد تمام ايلغار كنان به الجان رفت و در حالت غفلت اشرار           
موحشه روي داد سـاير اشـرار    چون طايفة بلباس را اين قضية  ،  گشوده بعد با غنائم فراوان معاودت نمود      

قسم و متحـد شـدند كـه بـه     از خوف اين كه مبادا اين بالي ناگهان بر ايشان نيز سرايت كندهمگان هم           
احمد آقا از استماع اين     ،  قصاص خون باپير و اتباع او به الگاي مراغه هجوم آورندو تالفي مافات نمايند             

ايـشان مبـادرت نمـود در هنگـامي كـه آنـان در قـصبة                  توطئة اشرار مضطرب گرديده الجرم بر مدافعـة       
در حـالي كـه   ، ر نموده بر ايشان تـاختن آورد ساوجبالغ مكري بود علي الغفله از آب جغاتوو تاتائو عبو    

خبر از كار بودند جمعيت ايشان راپراكنده ساخت لهذا تهور مردان مقدم زياد گشت و تزلزل به اركان    بي
عاقبت چاره دردفع اين غائله ندانستند مگر اينكـه ملتجـي بـه پاشـاي قالچـوالن شـدند و                    ،  اشرار افتاد 

از آنجـا در طبـق      ،  ه در آن ايام سلطان فـارس و عـراق بـود نوشـتند             عليمرادخان زند ك    اي نيز به    عريضه
حكمي صادر گرديد كـه محمودپاشـاي قالچـوالن معاونـت اكـراد نمـوده امـوال منهوبـة                     استدعاي آنان 
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مراغـه   بلباس را از احمدآقا حاكم مراغه استرداد و به صاحبانش برساند و احمـدآقا را از حكومـت            امراي
اخبـار بـه گـوش     چـون ايـن  . ساوجبالغي مكري را در جاي او حكمران گرداند       معزول نموده بوداقخان    

خان بيگلربيگي ارومي واحمدخان دنبلي حاكم خوي         قلي  احمد آقا رسيد به توسط رسل و رسائل از امام         
استمداد نموده به دستياري استعداد افشار و دنبلي بر محمود پاشاغالب آمد چنان كه محمودپاشـا در آن                  

 1198و به قولي وقوع اين قضيه در سـال          ،  ف تير تفنگ گرديده چون زخمش مهلك بودبمرد       معركه هد 
قليخان بيگلربيگي    روايت گلشن التواريخ به ارومي رفته از امام          بعد از اين مقدمات احمدآقا به      .بوده است 

  44».دمدار بود لقب و حكم خاني يافت و به احمدخان مقدم معروف ش افشار كه در معني آذربايجان

گردآوري آن را   اوسكارمان در اوايل اين قرن      ،   است  سروده نظمسرايي از مكريان اين واقعه را به          بيت
  .به طور مبسوط آن را نقل نموده است»  تحفه مظفريه«ي كُرد در كتاب  شاعر نابغه»  هيمن« وكرده 

  :سرايد ي منگور چنين ميآقاخالق ابيات باپير
 ! گــــــــــــوث رادثــــــــــــرين دثوانــــــــــــه  

ــ    و و ســــــــث رؤژانــــــــه،    هســــــــث شــــــ
 دواليب موكريانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، 

ــث ره ــه ره بــــــ ــه،   شــــــ ــول ئاغانــــــ  ســــــ
ــه ــه رابـــــــ ــان ئـــــــ ــه،  و ره ريـــــــ  محانـــــــ

  

 ! گوثـــــــو لـــــــه مـــــــن بـــــــث دثوانـــــــه
ــه بووب ــهكــــــ ــثرانه،   م مــــــ ــي شــــــ  دحــــــ

ــه ــو قاقــــــــ ــه وز چــــــــ ــؤ عثالنــــــــ    بــــــــ
 دي شـــــــــينانه،  مـــــــــه ص حـــــــــه هگـــــــــ ده

ــه   ــرد، باگردانــــــــ ــان كــــــــ  45...چؤليــــــــ
  

مدح / سه شب و سه روز/ يد مجنونينگوش به من دار/ گوش داريد مجنونين: ترجمه شعر(
با حمه / ٭كه آيد رشه رسول آغا/ نامه به ايالت رفت/ حيله بر مكريانست/ شيران را گويم

اسامي  ٭).... اسم روستا(با گردان ، خالي از سكنه شد/  است٭رهبرشان عبدالرحمان/ ٭شينان
  ).نامداران ايل منگور است

  ) اروميه(حكمراني عسكرخان افشار 
  )1235(ي شكاك آقاكمند تدبير و اسماعيل : 11ي  ونهنم

ايل افشار و مدتي هم حاكم اروميـه و يكـي از نـوكران دلـسوز عبـاس ميـرزا                    ، بيگلربيگ   عسكرخان
 نمايندگي فرانسه تحت    هيأتبعد از ورود    . اش بود   و از فرماندهان جبهه   ) 1220(درجنگ ايران و روس     

سـازي نيـروي      و آمـاده  ) م1807/ هــ 1225(اشـتاين     كن  وافق فين گاردان به ايران جهت انجام ت       سرپرستي
سازي  يكي از افراد سرشناس ايران بود كه عالوه بر سهيم شدن در آماده      عسكرخان آن زمان  ،  نظامي ايران 

نظام آذربايجان ازطرف فتحعلي شاه هم به عنوان دومين سفير قاجار در دربار ناپلئون منصوب                 فوج پياده 
  )1226-1222 (.شد



 
بعد ازچهار  ،  عسكرخان همراه خود پنجاه هزار تومان كادو به پاريس برده بود          ،  به هنگام رفتن به اروپا    

سـنگيني   آن بدهي كه بـر وي ، سال اقامت در آنجا بدون انجام كار مثبتي با ده هزار تومان بدهي برگشت  
ميرزا او را به      عباس،  بازگشتبعد از   . خواست تاوان آن را با غارت مردم كُردستان جبران كند           كرد مي   مي

  46.در ايران بود گويند عسكرخان يكي از بنيانگذاران فراماسونري بعضي منابع مي. حاكميت اروميه گمارد

ايران   مقامات،  زيستند  شد در نواحي مرزي ايران و عثماني مي          تيره تشكيل مي   ينايل شكاك كه از چند    
جنگـاوران شـكاك در صـف جنگجويـان         . آورنـد ردفرمـان خـود     زيـر   توانسته بودند ايـن ايـل را بـه          

دوشادوش عباس ميرزا و سركردگان سپاه ايران بارها جنگيده بودند و حتي براي سـركوب ايـالت                   ايران
از آنـان   ،  هـاي روسـيه و عثمـاني هـم           و در جنگ   47كُردبلباس و زرزا و نيروهاي ميرسوران در سيدكان       

گزيني هم در بينشان برقـرار شـده بـود ولـي ايـن مـوارد                عالوه بر اين موارد همسر    . كرده بودند   استفاده
ايل شكاك و كـشتن     بزرگ  ي شكفتي   آقاميرزارشيد بحث سرپيچي اسماعيل     . دادشان نرسيد   هيچكدام به 
  :كند عبدالصمدخان را اين چنين نقل مي وي به دست

سـاخته كـه    ستحكماي م اسماعيل آقا بن ميرزا آقا سر خيل ايل شكفتي در باالي جبل بناب نازلو قلعه         «
 اين شخص سابقاً درمحاربـات دولتـين ايـران و    .مشتمل بر اندروني و بيرون و بردوحصن حصين است       

ملوكانه آمده رفته رفته كار او بـاال          عثماني در ركاب نائب السلطنه خدمات نمايان كرده و مورد توجهات          
،  بـر حـسب امـر ديـوان        دراز گـشت معهـذا      گرفت و دست تصرف او بر عموم ايالت و عشاير ارومـي           

خان بيگلربيگي را يكي از منقادان بود از آنجاكه شرارت و جسارت جبلّي بعضي از ايـن قبيـل               حسينقلي
در ازمنـة  . واالمقام تمرّد ورزيده تنبيه و گوشمال بليغ ميديـد         افراد است احياناً از امتثال احكام بيگلربيگي      

خـان پـسر      اهللا  متابعت صبية خود را در عقد نكاح فـرج        و تجديد قواعد      سابقه براي تشييد مباني مرابطت    
بود در اين تاريخ به استظهار و اطمينان خويشي با عـسكرخان و حـصانت قلعـة                   ارشد عسكرخان آورده  

ذكر يافت باز ابواب عصيان و طغيان گشوده راه تردد اهالي را بست يعني چند پارچـه از                    چونان كه سبق  
ــات ــ   ده ــويش را م ــة خ ــوش قلع ــول و ح ــورش و    ح ــار ش ــون اخب ــود چ ــارت نم ــالً غ االً و حاص
او   آقا بعرض بيگلربيگي رسيد نخست محض اتمام حجت و برهان و مالحظة خويـشي               اسماعيل  مخالفت

موثـق بقلعـه      عبدالصمدخان را با علي سلطان ريش سفيد طايفة كلهر و معدودي از عملـة             ،  با عسكرخان 
خـان مزبـور بااشـخاص مـأمور        . و بنـصايح بـراه آورنـد      مأمور و روانه فرمود كه شايد او را به مـواعظ            

بـان    مـسلح و مكمـل ديـده      كه  ) افراد او (االمر بقلعة اسماعيل آقا رفت و در قلعة پائين جمعي از              حسب
مال صالح نام كه    ) او(بودند اسماعيل آقا را در قلعة باال از مقدم عبدالصمدخان خبر دادندپس به اجازت               

اسماعيل آقا نيز چند قدم از حـصار بـاال          .  را پذيرايي كرده بحصار باالبردند     نديم او بود عبدالصمد خان    
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حصار رفتند عبدالصمدخان زبان به نصايح مـشفقانه گـشاده            بيرون گذاشته پيش آمد و باتفاق به اندرون       
، سخني و جوابي كه دليل بـر موافقـت و مقـرون بـصواب باشـد نـشنيد                   وعد و وعيدها داد معهذا از آن      

گفت خالف و خيانـت       نمود و مي    ماليمت و مهرباني نصايح خود را اعاده مي         خان همچنان به  عبدالصمد
هرآينه موجب خذالن و خسارت خواهد بود و نتايج وخيمه خواهد بخـشود آن بـي بـاك     نسبت بدولت 

لهذاعبدالـصمدخان شـير    ! ازاستماع اين سخنان غضبناك شده و به عبدالصمدخان هم فحش مخفي داد؟           
) را(گين و دل پر از كين از نزد او برخاسته و در دل خود سوگندمغلّظه خورد كه اگر ايـن                    صولت خشم 

آنگاه از قلعة اسماعيل آقاسواره فرود آمده در دو ساعتي خـود            ،  زنده بگذارم هرآينه از نامردان روزگارم     
ي خـود   خان رسانيده و ماجرا رابرشـتة عـرض كـشيده ايـن بـار بيگلربيگـ                 را در شهر بحضور حسينقلي    

عسكرخان را بقلعة مزبوره مأمور فرمودعسكرخان روز يكشنبه چهاردهم محرم الحـرام بـا چنـد تـن از                   
متعاقب ، اكابر و اعيان و برادرزاده و پسرخود نظر عليخان بقلعة مزبوره رفت و در حوالي قلعه فرود آمد            

سكرخان كـاردان چـون     او عبدالصمدخان باسواران نامدار نظـام ابـوابجمعي خـود روبـراه نهـاد امـا عـ                 
لهـذا بوسـاطت ترجمـاني      ،  گرفتار كند نه بجنگ و پيكـار      » بكمند تدبير «) را.. (.مقصودش اين بودكه آن   

زباندان نزدوي پيغام گزار و رسالت رسان شد مشعر بر اينكه در پائين قلعه طالـب مالقـات اوسـت كـه      
ان خواست كه در قلعه گذاشته خودتنها       اسماعيل آقا قبول كرد و نوا و گروگ       . شفاهاًبا وي مالقات نمايد   

گروگـان و نـوا       خان هر دو را برسم      اهللا  بپائين قلعه بيايد عسكرخان محض اطمينان او نظر عليخان و فرج          
كه در حوالي جنزه بود       بقلعه فرستاد اسماعيل آقا قوت قلبي يافته با پيشخدمت خود به چادر عسكرخان            

  .درآمد
واران و يك دو دسته سرباز در رسيد و اسماعيل آقا را بـا برادرخـود   مقارن آنحال عبدالصمدخان با س  

همچنان سواره بانگ بر عسكرخان زده گفت دشمن چوبدست آري از پاي            ،  سرگرم سؤال و جواب ديد    
  !درآور

اسماعيل آقا از ديدن عبدالصمدخان و شنيدن مصراعي كه خواند خود را به اسب خـود رسـانيدهنوز                  
آتش داد و بيـك       ناگاه عبدالصمدخان تفنگ خود را بسوي وي         ننهاده بود كه بيك    پاي ديگر بحلقة ركاب   

كردنـد چنـد نفـر را كـه           اش كار تمام كرد سواران و سربازان از ديدن اين حال آغاز شليك              ضرب گلوله 
عسكرخان چـون حـال رابـدينموال ديـد از طـرف نظـر           . همراه اسماعيل آقا بودند هدف گلوله ساختند      

بغايـت  )  عبدالـصمدخان ازاينواقعـه خبـر نداشـت    (خان كـه در قلعـه موقـوف بودنـد      اهللا  عليخان و فرج  
اما چون آواز شليك تفنگ در قلعـه    . نگذارند  مضطرب و نگران مانده كه مبادا ساكنان قلعه ايشان را زنده          

ته  شـتاف  ]ديـار عـدم   [داشت دانست كه اسماعيل آقا بـه        كه  گيان رسيد نظر عليخان بفراستي        بگوش قلعه 



 
اهللا الحمد فيمابين صلح و آشتي دست داده و اين شليك عالمت كه اظهار بشاشت نموده به اكراد بشارت داد 

اهللا خـان   باور افتاده از محافظت آندو جوان غافل ماندند آنگاه نظر عليخان و فـرج              اين سخن  ]آنان را  [.آنست
ر و عـم نامـدار از آمـدن و خـالص             و باد بـسوي اردو نهادنـد پـدر بزرگـوا           قهر دو سوارشده بسرعت بر    

انداخته كالاً  ايشان جاني تازه و بهجتي بي اندازه يافتند بعد از آن سواران و سربازان شورش يورش بقلعه شدن
اموال اسماعيل آقا را تاراج ساختند اما اوالد اسماعيل آقا، ميرزا آقا و علي آقا ويحيي بيگ فراراً از ميـان بـدر                       

عاقله و جسور، بعد از اين مقدمه بدارالسلطنه          بود و حريفة  »  جازي«ل آقا كه معروف به      رفتند ولي زن اسماعي   
السلطنه عارض شد ودر طبق عرض او عليخان افشار كه نسقچي باشي در بار بـود                 تبريز رفته به وليعهد نائب    

  48».ايليت قرار و مداري فيمابين داده معاودت نمود مأموراً به ارومي آمده و به مالحظة

  ) آذربايجان(السلطنه   حكمراني عباس ميرزا نايب
  ي فتنه و فساد مايه، جماعت اكراد: 12ي  نمونه

 و عقيم   قاجار وقتي كه كشته شد فرزندي نداشت، چون در كودكي وي را خواجه            اولين شاه   آقامحمدخان  
كـرده بـود كـه      اش را بـه وليعهـدي انتخـاب و وصـيت              ولي قبل از مـرگ، فتحعلـي بـرادرزاده        . كرده بودند 

فتحعليشاه زنـان بيـشماري داشـت و بـه همـين        . بعدي بايد نسب پدر و مادرشان، از ايل قاجار باشند           شاهان
هنگام مرگ شمار پسرانش بيش از يكـصد نفـر بـود كـه              . دختران و پسران زيادي از خود بجا گذاشت         سبب

  .نموده بوداي و وليعهدي خود انتصاب  نهالسلط ازميان آناني كه در قيد حيات بود، عباس ميرزا را به نائب
 زماني كـه هنـوز      1213در  .  مازندران به دنيا آمد     در نواروستاي   در   مريق 1203عباس ميرزا در سال     

 واليت آذربايجان گمارد و بـراي       ، وي را به والي    وليعهديجدا از انتصاب وي به      داشت پدرش      سال 11
ا به عنوان هللا و ميرزا عيسي فراهاني را به عنوان وزيـر             خان قاجار ر    سليمان،  ي امورش   همكاري در اداره  

  .سرداري سپاهش تعيين كرد خان قاجار را به و ابراهيم
از طـرف شـاه بـه       ،   سـال داشـت    16كـه   ميـرزا   عبـاس   ) ق1218(ها به قفقاز      ي روس   در اولين حمله  

ن و روس وي    هـاي ايـرا     ي جنـگ    ي نيروهاي ايـران منـصوب شـد و ضـمناً هـر دو دوره                فرمانده  عنوان
  49.نيروهاي ايران را به عهده داشت فرماندهي

ي   ي اسـلوب و شـيوه       قرارداد ايران و فرانسه و تالش فرانسه براي سـازماندهي سـپاه ايـران بـر پايـه                 
  .ثمر بود اروپايي جهت مقاومت در برابر فشار روسيه براي ايران بي نوين

 نـابرابري   .خاتمـه يافـت   بـر ايـران     ) 1228 (ايران دور اول جنگ را باخت و با تحميل پيمان گلستان          
و روسـيه  . دربار قاجـار را نـاگزير بـه پـذيرش تعهـدات بـسيار سـنگين كـرد        ، نيروهاي دو طرف    توازن

  .سياسي و اقتصادي فراواني را از ايران گرفت، ارضي امتيازات
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كـه  گـامي  نيروهـاي روسـيه بـه تبريـز رسـيدند و هن     ، تر از قبل باخت     ايران دور دوم جنگ را فاحش     
مشغول پيشروي به قصد اشغال تهـران بودنـد انگلـستان جهـت نجـات ايـران از سـقوط و جلـوگيري                       

ميـرزا بـه      گفتگـوي صـلح بـين عبـاس       . بـس بـه ميـانجيگري و تكـاپو افتـاد            ازانقراض قاجاريه و آتش   
نچـاي  ي نيروهاي روسيه به نماينـدگي تـزار در روسـتاي تركما             شاه و ژنرال پاسكويچ فرمانده      نمايندگي

  .اي را به جاي پيمان گلستان امضاء كردند وپيمان تازهشد انجام 
سياسـي و   ،   ارضـي  گيريو امتياز ،   بود تر از پيمان گلستان     ها در پيمان تركمانچاي سنگين      شروط روس 

عباس ميرزا در اين پيمان از اراضي فراواني به نفع روسيه دست كشيد . بسيار بيشتر از سابق بود   اقتصادي
كـشور  ، پيمـان تركمانچـاي  . ي نـابودي كـشاند   ل سياسي و اقتصادي و نظامي ايران را به ورطـه       واستقال

كـه  راآنچنان ضعيف كرد كه تنها به عنوان حايلي مابين روسيه و هندوستان درآمد و اين در حـالي بـود                     
تعهد   سيه آن رو  7ي    بار را يك پيروزي براي خود قلمداد كرد چون طبق ماده            ميرزا اين پيمان خفت     عباس

  50.حمايت كند»  تخت شاهي«كرده بود كه از عباس ميرزا و اعقاب وي در جلوس به 

، دربار قاجار كه در پايان هر دو دوره جنگ بخش وسيعي از قلمرو داخلي خود را از دست داده بـود                    
اسـت  خو  ي ديگـر مـي      و يا به گفتـه    ،  اي ديگر تالفي كند     خواست آنچه را در آنجا باخته بود در نقطه          مي

درمرزهاي غربي يعني كُردسـتاني كـه قلمـرو عثمـاني بـود آن را جبـران كنـد بـراي ايـن منظـور هـم                           
  .به ويژه اميران بابان استفاده نمايد، هاخواست از كُرد دربارمي

بيگانگـان   ي ي ظهور و تالش براي رهايي از سلطه جنبش ملي كُرد در مرحله ،  همزمان با اين رويدادها   
و   و تعـدادي كـم    بـود   گيـري     در بيشتر نقاط كُردستان جنبش و قيام در حال شكل         . بوداي    و اتحاد منطقه  

و اقتـصادي     ايلي و طوايف و تعدادي رنگ نارضايتي اجتماعي       قيام  بيش رنگ ملي و تعدادي به صورت        
تـالش  ،  فرزنـدش   پاشا و محمودپاشاي    از جمله تالش اميران بابان به ويژه عبدالرحمن       ،  را به خود داشت   

 دربار قاجار در هر     .بلباس وشكاك ،  جاللي،  زيالن،  سيپكي،  حيدرانلو،  ايالت دنبلي شورش  ،   سوران امير
  .شركت داشتآنها درهم شكستن نابودي و يك از اين رويدادها به نوعي درگير و در سركوب و 

  
گاه بود كه در واقع نگرش و ديد      كرده   طراحي   هاكُردرا در برابر    استراتژي  يك  عباس ميرزا چارچوب    
و آن اين كه از كُرد در رقابت ايران وعثمـاني چگونـه بـه               . كرد  را مشخص مي   دربارقاجار نسبت به كُرد   

، ه اسـت  نوشـت  يـشاه  طوالني كه براي فتحعل    اي  ميرزا در نامه    عباس. نفع خود و بهترين شيوه استفاده شود      
  .كنم اينجا نقل ميبه جهت اهميت نامه آن را عيناً در . سازد سياست خود را كامالً روشن مي

  :السلطنه دام ايام اجالله اينست كه عرض نواب نايب«



 
چون كل دول كفر در اين اوقات صلح و سازش دارند هميشه سعي و كوشـش و تـالش و جهـدمن                      

، گذشـت   تا پارسال كار از سلم و صـلح       . درين ميانه اين بود كه غبار نقاري مابين دو دولت اسالم نباشد           
 از مقدمة موش و بايزيد و ارجيش كه بـه تبريـز رسـيديم فـوراً ازجانـب خـود                     بعد. جاي سازش نماند  

صلح زديـم و بـه       درِ چندبار هم از گوشه و كنار     .  جواب درست ندادند   .مقام را به سازش فرستاديم      قايم
شكست را خوردنـد و بعـد از    تا امسال به خواست خدا و طالع شاهنشاه روحنافداه آن، جايي منجر نشد 

و بعـد ميـرزا تقـي را فرسـتاديم و              آدم فرستاديم و تكليف صريح از جانب خود به صلح كرديم           آن فوراً 
وفا نشد و بـا  ، روزه دادند كه خبر برسانند تعهد خدمت اقدس نموديم و او را روانه كردند و وعدة چهل          

 و هنوز به    ايلچي متوقف اسالمبول اظهار شده است       ها به   وجود اين مطلب باز چندبار به توسط انگليسي       
هيچ وجه جواب نرسيده و به شدت ازاطراف و جوانـب در تـدارك جنگنـد و هـيچ اثـري از صـلح و                         

كه چاكران اين دولـت و سـرحددار ايـن مملكـت            ،  مطلب هرگاه ما    سازش معلوم نيست و باوصف اين     
ايـن  و از تدارك كار غافل شويم خالف مصلحت دولت قـاهره اسـت و                 به اميد صلح بنشينيم   ،  باشيم  مي

دستي از جانب ما نـشود و مـاه           هرگاه پيش  :كنم كه   مطلب را از روي بلديت وفدويت صريحاً عرض مي        
خاك دشمن نشويم و آنقدر تأمل كنيم كه جوزا و سرطان برسد و قـشون و توپخانـه و                     دويم بهار داخل  

ب و امـوال    استعداد وجيرة رومي از اطراف و جوانب جمع شود و اكراد و احـشام خانـه و عيـال و دوا                    
آورشوند اگر    خودرا در ييالقات و مضافات جا دهند و سواره و سپاهي از اطراف مثل مور و ملخ هجوم                 

شود و چاره دشوار خواهدشد و كبر و غـرور     جنگ خواهيم بكنيم يا صلح خواهيم بكنيم كار مشكل مي         
گـاه ازيـن جـا زود       لكن هر  و،  رومي در صلح و قوت و زورشان در جنگ بسيار بسيار زياد خواهد شد             

ملـك دشـمن بـشويم و قبـل از            توان زيست داخل     نمي قحركت شود و تا ييالقات برف دارد و در شقا         
به فضل و كرم    ،  آنكه قشون عثماني جمع شود شرارة اشرار اكراد را كه ماية هر شرو فساد همانها هستند               

اگر خواهم جنـگ    ،  وش به پايين برانيم   تعالي از م    الهي و طالع فيروز شاهنشاهي از هم بپاشيم و انشاءاللّه         
شودو به اسهل وجوه ميسر خواهد بود و كبر و غرور رومي بـه   اللّه تعالي آسان مي   به عون ،  بكنم يا صلح  

شود و زوربه عجز و قصور منجر خواهد گرديد و به اين جهات اگر رأي مبارك                  تعارف و تملق بدل مي    
وقتـي از آنجـا   ، فرمايند  كه مأمور و مقرر مي    ،  قشون سواره دستي شود بايد      پيشكه  شاهنشاهي قرار گيرد    

كه قشون اين جا را معطلـي  ، اواخر حمل يا اگر بسيار دير شود اوايل ثور به تبريز برسند   كه  حركت كند   
در همـان اوقـات عـازم خـدمت شـوند و            ،  انـشاءاللّه تعـالي   ،  انتظـار بـا كمـال اسـتظهار         بي،  نداده  دست
صلح و    خواه به ،  ثور به كار اين طرف شروع شود اميدواريم كه تا اوايل ميزان           صورت كه از ابتداي       درين

همان وقتهاست و     كشي سمت بغداد هم     وقت قشون . فراغت ازين طرف حاصل توان كرد     ،  خواه به جنگ  
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كدام نعمت بهتر و باالتر ازينست كه درين عزيمت ملوكانه پروانة احـضار مابرسـد دريـن سـفر مـالزم                     
گـشا امـر      حركت موكب جهان     در باب  .نثاري در حضور مهر ظهور نماييم        شويم و جان   فرسا  ركاب فلك 

اند امتثـاالً المـره االعلـي     و لكن چون از روي كمال عاطفت از مااستفسار فرموده، امر اشرف همايونست 
شود كه موكب اقدس هر قدر زودتر ازسلطانيه به سان سپاه و اجتماع عساكر ظفرپناه حركـت                   عرض مي 

و لكن معلومـست كـه      ،  ايد براي احتساب روس و روم واطمينان واليات سرحد بهتر و خوشترست           فرم
پرزودست و همان وقتها بسياربسيار مبـارك و ميمونـست و از هـيچ جـا عـايقي و                     زودتر از شهر شوال   

بلكـه پيـشرفت همـه كارهـا بـه نـوعي كـه بارهـا تجربـه شـده طـالع همـايون                      ،  باشـد   گرفتاري نداشته 
شاهنشاهيست كه به فضل و تأييد و توفيق الهي به هركس آفتـاب توجـه سـلطاني پرتـوافكن                     روزافزون

رود و    مـي   زحمت و تشويش از پيش      شدو به هر طرف كه وجهة عزم اقدس باشد هركار كه پيش آيد بي             
خاكپاي مبارك شود     چون مقرر شده است كه هر قراري در كار آن طرف داده باشد مفصل عرضه داشت               

 حكومت شـارزور و بابـان و توابـع ومـضافات برحـسب اجـازت                :شود كه    عرضه داشت مي   همين قدر 
 عقيدت وخدمتگزاري او كه حاال و مĤالً بايـد حاصـل            قهمايون با محمدپاشاست و خاطرجمعي از صد      

  .شود عرض مي شود به چند شق ممكن الحصولست كه يكي يكي
كه هـر دو در كرمانـشاه بودنـدو         ،   عثمان بگ  كه چون پسرهاي خوب او و او و       ،  به گرفتن گرو  : اوالً  

ندانـستم و قـرار    گرفتن اين طور گرو را ماية خاطرجمعي، معهذا اين مخالفت را در يك دو سال نمودند   
و بزرگـان و      خـودش بـاهزار سـوار يـا زيـاده از اعيـان            بيـگ   برين دادم كه وقت سفر خير اثـر عثمـان           

شند و در پيش روي سپاه منـصور عالنيـه وآشـكار بـا سـپاه و                 بزرگزادگان بابان انشاءللّه تعالي همراه با     
  .سرعسكر عثماني محاربه نمايند

به آمد و شد محمدپاشا و عثمان بيگ برادرش كه چندگاه قبل ازين عثمان آمد، يك ماه درتبريز ماند                   : ثانياً  
عثمـان بـه فـضل خـدا        آيد و او كه رفت باز       و شب عيد، پاشا خودش استدعا كرده است، انشاءاللّه تعالي مي          

  .گذاشت كه بازار آمدوشد سرد شود خواهد آمد و بشرط حيوة در مراجعت هم به همين ضابطه نخواهم
، سرتيپ  خان  با وجود قشون و سپاه و استعداد دولت قاهره در واليت بابانست كه تا حال ابراهيم               : ثالثاً  

سفر هم باز معتمدي  در ايام، نجاها بودهدر آ ،  كه برجمعيت و سپاه بابان به مراتب شتي غالب و قاهرست          
ركابي به ساخلو بگذارم عـوض       در آنجاها خواهم گذاشت و هر قدر قشون كه از غازيان سرباز و سوارة             

آن را از سوارة بابان و به لباس ديگري به سفر خواهم برد و درحقيقـت جمعيـت كُردسـتان و اردالن و                       
د آمد واگر مقرون به صالح دولت دانند اشارت خديوانه          بند و معاون خواه     ساوجبالغ مكري همه پشت   

  .درباب معاونت هنگام ضرورت خواهندفرمود



 
رسيده ازينست كه بار سنگيني از نقد وجنس و  عمده اسباب وحشتي كه امثال محمدپاشا را بهم : رابعاً  

ا ننمايـد و از     وفـ   طمع و توقع بر دوش بگذارند و از عهده برنيايند و حجت و تمسكي بدهد و به وعده                 
نـه طمـع و تـوقعي       ،  ايـم   جانبين اسباب وحشت فراهم آيد و ما الحمداللّه نه باري بـر دوش اوگذاشـته              

پيشكش سـركار اقـدس را هـم كـه درحـضرت همـايون نقـد متقبلـيم و                   ،  سهلست،  سهلست،  ايم  داشته
خان بگيـرد و   تيم ابراهيم ازو گوسفند و گاو و قاطر و يابو واين طور چيزها نوش      .دهيم  انشاءاللّه تعالي مي  

تنخواه را هرطور باشد از جنس نابكار و نقد نارواج تا        به قشون مأموره بدهد و به فضل خدا حساب اين         
پردازيم ويقينست كه همين كه تنخواه را پرداخت و حـسن خـدمت ظـاهر                 ايم مي   خودمان به سفر نرفته   

پول خـالف رسـم و راهـي كـه زحمـت            كند و بعد از دادن        ساخت عبث عبث اين خدمت راضايع نمي      
  .افزاي خاطر همايون شودنخواهد كرد

و   واليت شارزور و كوي و حرير از سه طرف بـه سـاوجبالغ و اردالن سـرحدات كُردسـتان                  : خامساً  
اختيار وزيـر     كه ممالك محروسة سركار شاهنشاهيست و يك طرف آن به محل          ،  كرمانشاهان اتصال دارد  

رسد ازهمان يك طرفست و       آشوب و فسادي در آن واليت و اين طايفه بهم         در هر راه    ،  بغداد متصلست 
انـد و كركـوك و        موصل رفتـه    خان سرتيپ و محمدپاشا تا حوالي        آن طرف درين اوقات كه ابراهيم      .بس

اند وزيربغـداد نـوعي از در خـدمت و سـازش              اربيل و پل سرخ غاشية ارادت و اطاعت بردوش كشيده         
و سه بار آدم او نزد سرتيپ ومحمدپاشا آمـده و از قـراري كـه نوشـته بودنـد                    درآمده است كه تا حال د     

سفر انشاءاللّه تعالي به طوري كه منظـور و مقـصود             اگر قبل از رفتن ما به     ،  جملگي كار آنجا روبراه شده    
شود و    رساند از آن طرف هم اطمينان حاصل مي         اولياي دولت قاهره است كار بغداد و وزيرپيشرفت بهم        

رساند عزمـي كـه در كـار      شاهنشاهي خواهد بود و هرگاه پيشرفت بهم        م در حكم واليات محروسة    آن ه 
واالنهمت سلطانيست درهمين بهار و تابستان امر آن جا را اتمام خواهـد كـرد و اگـر                    بغداد وجهة همت  

را   مـستان انشاءاللّه قـشالق ز   ،  كه بشرط حيات وقت مراجعت ما خواهد بود       ،  بماند در فصل پاييز     ناتمامي
 فرِ همايون آن استعدادنمانده كـه تـاب         قتوان كرد و بغداد را بالفعل از تصد         در گرمسير عراق عرب مي    

  .آشوب شاهنشاهي را بيارد صدمة لشكر جهان
كـه  ، بابـان  با مساوي هزارخانه از اصل ايل ،  كه اكبر و اسن اوالد پاشايان بابانست      ،  عبداله پاشا : سادساً  

ايـم و     اين جاست و باكمال احترام و اعزاز او رانگاه داشـته          ،  باشند  آقايان و اكابر مي   اكثري از معاريف و     
هركسي از اهل روزگار      نظر داريم كه اين روزها در حدود ساوجبالغ بخش و تيولي به او بدهيم و چون               

ي كه بـه ايـن   اين قاعده و اسلوب را به بيم و اميد بايد نگاه داشت اين راه بيم محمودپاشا خواهد بود و به               
به . طرف از غيبت و حضور ما روي ندهد         تفصيل عرض شد اميدواريم كه عيب و نقصي در خدمت اين          
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فضل خدا و باطن ائمة اطهار متوكليم و به امدادطالع اقدس همايون متوسل و آنچه تدبير بـه خـاطر مـا                      
 موافق خواهد شد و استدعا داريم       كنيم و انشاءاللّه تعالي با تقدير       ايم ومي   رسيده به اين تفصيل بيان كرده     

هرآنچه به خاطر عرش مظاهر برسد وحي و تنزيل به ارشاد و هدايت فرمايند                كه در هريك ازين فقرات    
  51».اجازت و عرض شهرياري نشود زودتر برسد كه هيچ جزئي كاري بي و خطاب مبارك

  :توان استنباط كرد ي اساسي را مي در اين نامه چند مسئله
  .و او را آرام كرد، با كُرد رفتار ـ چگونه 1
هنگـام برخـورد   ، همانند يك نيروي نظامي و سياسي در رقابت ايران و عثمـاني از كُردها  ـ چگونه  2

  .شوداستفاده نظامي و ياگفتگوي سياسي 
جهت آسان نمودن امور لجستيكي اسـتفاده  را چپاول كرده و هاي اقتصادي كُرد   ـ چگونه توانمندي 3
  .كرد
و در قبـال  ،  به نوعي كُردبا سرداراناتخاذ شود و  در قبال مسئله كُرد اي هاي دوگانهونه سياست ـ چگ 4

  . تصميم شودهاي ترك وانگليس به نوعي ديگر اتخاذ دولت
 تبديل به يكـي  ها  بابان، قلمرورا در روابط ايران و عثماني ايجاد كرد      بزرگ و بنيادي    قيام بابان مشكل    

) 1238( رقابت اين دو نيروي منطقه شد كه سرانجام منجر بـه پيمـان اول ارزروم       ازميادين خونين پيكار  
ــشات  .گــشت) 1263(وپيمــان دوم ارزروم  ــران و عثمــاني را عــادي و مناق ــط اي  ايــن دو پيمــان رواب

و مبناي سياست مشترك دو دولت را در برابر مسئله كُرد بنيـان نهـاد كـه از                  كرد  سرحدي را رفع      ارضي
  .آن خاتمه دادن به امارات خودمختار كُرد بود قيممستپيامدهاي 

 زماني بـود كـه بريتانيـا ميـانجگيري        دورويي سياست عباس ميرزا و ساير مقامات دربار در برابر كُرد            
 را به عهده داشت و نمايندگان دو دولـت در ارزروم مـشغول مـذاكره و      عثماني عالي  دربار قاجار و باب   

شـاه و مقامـات تـرك و انگلـيس و       ميـرزا و فتحعلـي      ن نامـه بـين عبـاس      در آن زمان چندي   . بودند  توافق
ها به وضوح سياست قاجار عليه كُرد به ويژه عبـاس ميـرزا           در اين نامه  ،  خودش رد و بدل شد      نمايندگان

 هـا  ي تعدادي از نامـه      اينك نمونه . سازد  كه خود دررأس هيئت اختالف ايران و عثماني بود را روشن مي           
  :يدآ در ادامه مي

  
عبـدالرحمن پاشـاي بابـان را    ،  اسـت  براي والي بغـداد نوشـته  1221اي كه به سال      فتحعليشاه در نامه  

، اخـالص و ارادت آگـاه     ،  فخامـت و بـسالت انتبـاه      ،  عـزت و نبالـت همـراه      ،  رفيع جايگـاه  ،  عاليجاه...«
  52.كند  خطاب مي»...عبدالرحمن پاشا حاكم قلعه چوالن، اميراالمراءالعظام



 
، پنـاه   محبـت و مناعـت    ،  رفيع جايگاه ،  عاليجاه... «محمودپاشاي بابان را    ،  اي  يرزا هم در نامه   و عباس م  

 »...محمودپاشاي حاكم سليمانيه و بابان و شـارزور    ،  امير اميران عظام  ،  ارادت آگاه ،  فخامت و نبالت اكتناه   
  53.كند خطاب مي

ـ ،  آقـا    براي قاسـم   1235اي كه بسال      محمدعلي ميرزا هم در نامه     يس ايـل حيـدرانلو نوشـته وي را         رئ
، اخـالص و ارادت نـشان  ، القـدر و المكـان   سـني ، عـزت و مناعـت بنيـان   ، رفيـع مكـان   ،  عالي شـأن  ...«

  54. خطاب كرده است»...آقا رئيس طايفة حيدرانلو  قاسم، و زيده العشاير و االركان، االعيان عمده

 بــراي 1238 محــرم اي كــه بــه تــاريخ   و ايــن در حــالي اســت كــه عبــاس ميــرزا در نامــه      
  :گويد مي، عالي نوشته سفير بريتانيا در دربار باب لرداستراتفوركانينگ

متوقـف دردربـار    ،  برخي فقرات به عاليجاه فطانت آگاه جورج ويلوك نائب دولت بهينه انگلـيس            ... «
وضاعي كـه   از ا   تا آن عاليجاه  ،  فرموديم كه به آن عاليجاه مجدت همراه اظهار كند        ) قاجار(دولت ابدانيس   

بـراي  ، و نفاق شده است در اين دو سال في مابين اين دو دولت جاويد اتفاق افتاده و باعث حصول فتنه               
الملكتين روداده و ميل      اينكه عاليجاه مطلع گشته سبب وقوع اين جنگ و دعوي و آشوب وغوغا كه بين              

رك كـاوش حاصـل اسـت و        امر سازش و ت     و رغبت اولياي اين دو دولت جاويد مدت كه بالفعل باز به           
از جانب اكراد بـد نهـاد و سرحدنـشينان          ،  كرده اين   رفتار و كرداري كه هر بار در وقتي كه ما اراده صلح           

  55»...شده آنطرف براي گرمي هنگامه فساد ظاهر

 بـه   1338وزيـر عبـاس ميـرزا اسـت كـه در مـاه صـفر                ،  مقام دوم   نامه ابوالقاسم قائم  ،  تر از اين    واضح
  :گويد مياو ،  استتهويلوك نوش جرج

  ، كامگارا، ارجمندا، عزيزا، مهربانا، دوستا، عاليجاها«
اي كه به يادآوري دوستار نوشته بودند مالحظه شد و در بـاب قـرار مـصالحه دولتـين ايرانـي و                        رقعه

شـروط و   كـه   خواهش نموده بودند    ،  عثماني كه بايست به ايلچي بزرگ دولت بهينة انگليس اظهار شود          
مفـصل ومـشروح بـه آن      ،  القرار ايران در نظر دارنـد       در ضمن اين مصالحه از طرف دولت دائم       عهود كه   

دولـت قـاهرة ايـران        تا ايلچي معزي اليه از منظـور و مقـصود اوليـاي           ،  دوست عزيز حالي و معلوم شود     
  .از روي آگاهي و استحضار به انجام كار پردازد، مستحضر شده

را به خاكپاي ساطع الضياي نواب مـستطاب وليعهـدمعروض          دوستدار مضمون رقعة آن دوست عزيز       
دو دولـت و دو   آنچه باعث برهم زدگـي    ،   شرط و عهد كلي كه ما داريم همين است         :فرمودند كه ،  داشت

به فضل خدا به حال اول باز  تا كار دوستي و موافقت دولتين   ،  شاءاهللا تعالي موقوف شود     ان،  مملكت شده 
خواهد شد كه شروط و عهد جزئي كه در           از جانبين تعيين  ،  داي قرار مصالحه  آيد و ايلچيان مختار در ابت     
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و . در همسايگي باشد به اذن و اختيارتام از جانب هر دو دولـت صـورت انجـام دهنـد           ،  ميان دو سرحد  
لهـذا الزم   ،  كه از اول باعث بـرهم زدگـي دولتـين شـده             چون شرط و عهد كلي ما رفع و دفع اموريست         

  .دوست حالي و خاطرنشان سازيم ره را بر وجه تفصيل به آناست كه امور مزبو
اوالً امري كه باعث حدوث فتنه و فساد مـابين دو مملكـت گرديـد ايـن بـود كـه جماعـت اكـراد از              

اند وهـر روز      دوجانب بناي آشوب گذاشتند و پاشايان سرحدات تصاحب آنها كردند و جا و مكان داده              
سرعـسكرها رفـع      رسيد و از جانب     رعاياي ممالك محروسة ايران مي    اذيت و آزار از دغلي و راهزني به         

حـاال كـه بنـاي مـصالحه        .تا عاقبت به ناچار كار به حرب و پيكـار انجاميـد           ،  شد  اين فتنه و آشوب نمي    
محروسة ايران به واليات عثمـاني        شود بايد ايالت و اكرادي كه در ايام محاربه و قبل از آن از ممالك                مي
تا بالمره رفع آشـوب     ،  ندهند و نگاه ندارند     رداد شود و بعد از اين هم تصاحب نكنند و راه          كالً است ،  رفته

  .و فساد از ميان دو دولت جاويد بنياد گردند
حجـاج و     الدولتين گرديد رفتاريست كه در ممالك عثماني نسبت به          ثانياً امري كه موجب كدورت بين     

شود كه خـالف بـا    شود بايد قراري در ميانه اي مصالحه ميشد و بعد از اين كه بن       زوار و تجار ايراني مي    
  .حجاج ايراني نشود

افتاد وتعـدي و      ثالثاً بعضي اوقات از جماعت عثماني و اكراد در سمت ارمنيه بغداد تجاوزي اتفاق مي              
  56»...موقوف و متروك شود بايد بالمره، بعد از اينكه بناي موافقت و مطابقت خواهد بود، شود تطاولي مي

كه نماينده دولت عثماني در مذاكرات عقدقرارداد       ،  ي ديگري به رئيس عسكر ارزروم       مقام در نامه    قائم
  57.برد نام مي» جويان اكراد و ساير اهل فساد فتنه«در بحث كُرد آنان را ، ارزروم بود

   محمدخان اميرنظام
  )1245 (همكاري ايران و عثماني عليه امير رواندز: 13ي  نمونه

چون در منطقه سخت كوهستاني واقع بوده معلوم نيـست و           )  سوران(امير رواندز   امارت  سيس  آغاز تأ 
 سلطان سليمان قانوني به هنگام تسخير بغدادو اداره امور          .در وقايع منطقه هم تأثير چنداني نداشته است       

ي امـارت   دادارهامير سوران را به قتل رساند و از آن بـه بعـ  ، عزالدين شير  .(    ه 941(مناطق تسخير شده    
الـدين    سـيف . كه اميري ايزدي بوددرآورد   ،  داسنيبيگ   به حاكميت حسين  ) هولير(سوران ملحق به اربيل     

هـا پـس      را از داسني  )هولير(ي اربيل     هاي قبايل خود را جمع كرد و ابتدا قلعه          تيره،  نامي از امراي سوران   
نتوانـست  ،  كـرد   هـر چـه تـالش     بيگ   حسين. ي خود درآورد    ي مناطق را تحت سيطره      گرفت و بعد همه   

الدين امارت    لذا به استانبول فراخوانده شد و در آنجا به قتل رسيد وميرسيف           ،  الدين را مغلوب كند     سيف
ولي جهـت ابـراز     . برد  هاي متوالي عثماني نتوانست وي را از بين         لشكركشي. سوران را مستقالً اداره كرد    



 
ولي او هم . قانوني پناه برد د و حاكميت آن به سلطان سليمانوفاداري و به اميد سپردن سرزمين نياي خو

) ديـاربكر (خواست حاكم آميد  سلطان سليمان به. ي حكومت به دست سلطان به قتل رسيد         ناكام از ادامه  
  58.حرير بود سپرد از رجال همان خاندان كه مركز امارتش بخشبيگ  امارت سوران را به قلي

مرز امـارت بابـان و    كه از طرفي هم .  زاب كوچك و زاب بزرگ بود      مرز حاكميت سوران بين دو رود     
ميدان قلمروش با توجه به ضعف و قدرت اميـران گـاه وسـيع              . مرز امارت بادينان بود     ازطرف ديگر هم  
 داشـته   أثير وقايع منطقه محفوظ   تا حدي از ت   آن را   ،  العبور بودن مركز امارت     صعب. شد  وگاه كوچك مي  

  .راضي بودند، يش به آنچه در حاكميت داشتندبودو اُمرايش كم و ب
شـش    از اوغزبگ . بدين ترتيب سپري شد   ) 1218(بيگ  اوضاع حكومت سوران چند دهه تا مرگ اوغز       

بـر  كـه   فرزند ارشد   بيگ   مصطفي. پسر بجا ماند كه خود در قيد حيات قدرت را بينشان تقسيم كرده بود             
بـرادران و   . د بـه جـاي پـدر اميـر سـوران شـد            كـر   نواحي رواندز و ئاكويـان و بالكيـان حكومـت مـي           

نهادند و با رؤساي بابـان و بادينـان عليـه        و به اوامرش وقعي نمي    بودند  هميشه با وي در رقابت        اقوامش
) 1229(به علت دشمني برادرانش عاصي و از حاكميت دست كـشيد            بيگ   مصطفي. چيدند  مي  وي توطئه 
ــه جــاي خــود گمــارد بيگ ومحمــد ــه  فرزنــد ارشــدش را ب ــه روســتاي آكويــان رفــت و ب  و خــود ب
مالاحمد ، نزد يك روحاني دانشمند كُرد آن عصربيگ محمد). 1238(نشست تا در آنجا مرد    نشيني  گوشه
مدتي سرپرستي ساكنين دول هروتينان را كرده بـود و از نزديـك شـاهد رقابـت      . تحصيل كرده بود    ادهم

همزمـان بـود بـا وقـايع مهـم منطقـه            بيگ  س محمـد  جلو. ي عمو و اقوامش بود      واختالف ناجوانمردانه 
  :ازجمله

به ايران و سازماندهي نيروهاي مسلح آن به اسلوب نو )  گروه گاردان( ـ ورود هيئت نظامي فرانسه   1
  .ي سالح و ادوات جنگي وايجاد كارخانه

  . ـ قيام محمدعلي پاشا در مصر و لشكركشي ابراهيم پاشا فرزندش به سوريه و آنادول2
  . عقد قرارداد اول ارزروم بين ايران و عثماني ـ3
  .و ايجاد اقتدار مركزي)  تنظيمات(عالي به سامان دادن وضع داخلي امپراتوري عثماني   ـ تالش باب4

 چنـدين   .داد  مـي اي به آباداني و تحكيم قـدرت خـود در روانـدز               در ابتدا كه اهميت ويژه    بيگ  محمد
بـا  . نا نهاد و شـورايي مقتـدر جهـت حفاظـت از آن تـشكيل داد               و برج را در داخل و خارج شهر ب          قلعه

، و با احترام بخصوصي كه به روحانيون و طـالب داشـت           ،  كرد  گروهي وسيع كسب اطالعات مي      تشكيل
  .حقوقĤنان را تعيين و مسجد و مدرسه را برايشان داير كرد

  :از جمله. چند اقدام اساسي در توسعه امارت سوران كردبيگ محمد
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رسـاند و يـا بـا فـشار بـه       يا به قتـل مـي  ، كردند همه آناني كه سرپيچي مي،  اتحاد صف داخلي ـ با 1
و بعد تفرقه و اختالف و رقابت را در ميان كرد ابتدا عمو و خويشان خود را سركوب . آورد درمي اطاعت
  .قلمرو خود برچيد رؤساي

و امنيت كامل امور بازرگاني و حمـل  كرد با سروسامان دادن امور اقتصادي باج و خراج را تعيين   ـ 2
و ،  جهـت امـور دارايـي در تمـامي نـواحي مـسؤوليني را گمـارد               . را در سراسر منطقه تثبيت كرد       و نقل 
  .هاي تشكيالت اداري و لشكري چندين خزانه را تعيين كرد هزينه براي
يدي سازمان و رتبـه  و با اسلوب جدداد هاي سوران تشكيل  سواره و پياده از تيرهاز  ـ سپاهي عظيم  3

  .بودندهاي جديد  ش نفرات قوا و سالح هميشه مشغول افزايكرد كهآنان را مسلح . ودرجه را تعيين كرد
 1233از سـال  ، باروت، تفنگ، پانچهط،  ـ با تأسيس كارگاه سالح و مهمات عالوه بر ساخت خنجر 4
  .وپ در انواع مختلف را ساختو بيش از يكصد ت، گري ساخت لوله توپ كرد بعد اقدام به ريخته به

هامسجد  هاي منطقه سوران ساخت، و ده ها پل را بر رودخانه ده. داد  ـ اهميت وسيعي به عمران و آباداني مي 5
  .ها قلعه و پايگاه جنگي را در نقاط استراتژي تحت حاكميت خود ايجاد كرد در روستاها و ده

مزوري    به خواست مال يحيي    .ام به روحانيت داشت   از آنجا كه باور عميقي به اسالم و احتر        بيگ  محمد
شريعت پايه و اساس امـور اجرايـي و رفـع اختالفـات درميـان      ، عام كرد به ايزديان تاخت و آنان را قتل  

  .ولي در رفتار با مردم و زيردستان دادپروربود. رحم بود دل و بي سنگ، در برابر مخالفين. مردمش بود
تـا آن   .  بـه فكـر اسـتقالل و توسـعه افتـاد           1234ار حاكميت خود در     بعد از تحكيم و اقتد    بيگ  محمد

از چهـار طـرف     بيگ  ولـي محمـد   ،  عصرقلمرو امراي سوران محدود به مرزي كوهـستاني كوچـك بـود           
  .هاي او تحت تأثير رويدادهاي عصر خود بوده است گمان تالش بي. دست به توسعه زد امارتش

سـلطه ايـران و     كـرد و در ايـن راه بـه          ي مرزهاي امارتش     از نظر نظامي اقدام به لشكركشي و توسعه       
ديـاربكر  ، بغداد، نقاطي از نواحي امارت بابان و بادينان و نقاطي از واليات موصل   . كردتوجهي ن عثماني  

كه قلمرو قاجار ، و نقاطي از نواحي كُردنشين آذربايجان و اردالن، كه قلمرو عثماني بودند     و وان و حلب   
  .امارت خود كردي  ضميمهرا ، بود

كـه  حتـي هنگـامي     ،  كـرد   و توجهي به حاكمان عثماني و ايران نمـي        ،  از نظر سياسي كامالً مستقل بود     
و )  سـوريه (پاشـاي فرزنـدش بـه شـام           محمدعلي پاشاي مصر از سـلطان عثمـاني سـرپيچي و ابـراهيم            

مـردم بـه ميرمحمـد    خوانـد و در ميـان     مـي » امير منصور «كه اينك خود را     بيگ  محمد،  حمله كرد   آنادول
ي نامـه و همكـاري سياسـي و     پاشا و ابراهيم فرزندش رابطه برقرار كـرد و بـه مبادلـه    مشهور بودبا علي  

  59.پرداخت نظامي



 
و   عـالي   جنبش نظامي و سياسي ميرمحمد و رشد سريع آن وحشت و هراس را در قلب حاكمان بـاب                 

در حقيقـت حاكميـت     . د دانـستند  هر دو دولت جنـبش وي را خطـري مـستقيم عليـه خـو              . قاجار نهاد 
توانـست موجـب بـه وجـود آمـدن            و نيرويي كه تشكيل داده بود مي      ،  سوران با اين رهبر سياسي      امارت

  .مستقل شود و كشورهاي عثماني و ايران را در خطر تجزيه قرار دهد كُردستاني
ام بـه مكاتبـه بـا    خـود مـستقيماً اقـد   . ايـن تهديـد افتادنـد   سازي   فكر خنثي مقامات حكومتي ايران به     

د و هم اينكـه مقامـات انگليـسي را     نمايآنها را همكاريميرمحمد  جنبش  كردند تا در سركوب       عالي  باب
بـراي اقـدام مـشترك      . عالي بخواهد كه هر چه زودتر اين فتنه را سركوب كننـد             كردند كه از باب     ترغيب

ايـن   دار اكرم رشـيد محمـد پاشـا را بـه          سر ،عالي  بابو   اميرنظام   ها، قاجار ،ايران وعثماني عليه ميرمحمد   
  .اختصاص دادندمأموريت 

كه شاه وقتي  خان از رجال سرشناسي بود كه در عصر فتحعلي فرزند علي) 1257(محمدخان امير نظام    
خـان بـه      پدرش علـي  ميرزا وي را به علت لياقت         سفير روس در تهران به قتل رسيد عباس       ،  گريبايدوف

ي پترسبورگ كـرد و در آنجـا امپراتـور             فرزندش جهت عذرخواهي روانه    باخسروميرزاعنوان خدمتكار   
بعد از قتل ميرزا قاسم قـائم       .  با پيروزي برگشته بود     محوله  وظيفهانجام  وچون در    مالقات نمود    نيكال را 

وزيري ايران به محمـدخان داده شـود ولـي            بسياري انتظار داشتند كه صدارت يعني نخست      ) 1251( مقام
  60.ي آذربايجان كرد روانهقهرمان ميرزا به عنوان خدمه او را  شاه

 1249 در سال. الوزراء عثماني بود  صدراعظم يعني رئيس1248 تا 1244هاي  رشيد محمد پاشا در سال   
جهـت   و عالوه بر آن واليت دياربكر هم به وي سپرده شد تا نيروي كـافي      شد  به والي سيواس منصوب     

ــام ميرمحمــد در اخ ــصله دادن قي ــار داشــته باشــدفي ــن چــون ، تي ــه موضــوع اي ــرين ب يكــي از بزرگت
  61.شده بودتبديل دولت عثماني  هاي نگراني

الـوزراء سـابق عثمـاني در رابطـه      اي به محمـد رشيدپاشـا رئـيس        در نامه ،  امير نظام ،  محمدخان زنگنه 
  : استچنين نوشتهبيگ باجنبش محمد

دوسـتي و     نگارد كه بحمدللّه والمنّه رابطـة        مي قا يگانگي و وف   قبر ور ،  قبعد از شرح مراسم اشتيا    ... «
از هر حيث ظاهر و       از هر جهت كامل و قاعدة يكجهتي و مسالمت        ،  اتحاد في مابين دو دولت قوي بنياد      

 شكر اين نعمت عظمي و موهبت كبري امناي دولتين ورجال شوكتين در همه حال الزم و           .حاصل است 
الجـانبين الزم اسـت    و مهر و مودت واقعه بـين  ين الحضرتيناقتضاي مواحدت حاصله ب، باشد واجب مي 

به ،  عثماني نظم امور واليات كُردستان را پيشنهاد ساخته         كه دوستدار آن جناب را كه به حكم دولت بهية         
  .از مأموريت خودآگاه و مخبر و از اوضاع واقعه مطلع و مستحضر دارد. اند عماديه آمده
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هـيچ   در جزو توابع پاشايان بابان مرد كدخدامنـشي بـود و بـه   بيگ حمد م، دانند كه آن جناب خود مي 
بنـاي  ،  وجه اسم و رسمي نداشت به واسطة ضديت پاشايان و مشغوليت ايشان به يكديگرفرصت يافتـه               

از محاالت حرير و شـارزور        اي   جمعيتي منعقد ساخته كوي و پل سرخ و اربيل و پاره           .جسارت گذاشت 
كسي پيچيدة اونشده رفته رفته شهرتي كرد و صاحب         ،  مكري را تصرف نموده   و اكثري از دهات الجان      

سه سال بيـشتر كـه دوسـتدار در    . حيله و تزويرها نموده بر سر عماديه رفت وتصاحب نمود     . اسمي شد 
سفر عراق رفت به محاالت سـاوجبالغ مكـري قـشون             آذربايجان نبود و به حكم خاقان رضوان مكان به        

بعد از مراجعت از سفر عراق قـشون        . سردشت را متصرف شدند     محال،  حد رسانده فرستاد خسارت بي    
جمعيت او را به جنگ و جدال از آن محال بيرون نموده داخل جاهـاي متـصرفة   .به تأديب او تعيين كرد   

، و اراده آن بـود كـه      . اي قالع ديگـر را خـراب و بـاير سـاختند             و پاره ،  وقلعة مشهور به دربند   . او شدند 
شدت سرماي هـوا و بعـضي قـضايا كـه در آن سـال اتفـاق افتـاد عـايق آمـده                       . المرّه تمام شود  ب  كارش
سال گذشته نيز كه دوستدار چندي درعـراق        . مأجوره به حكم و اشارت دوستدار معاودت نمودند         قشون

قريـب  . ملتزم ركاب شاهنشاه جمجااه رواحنافداه بود هفت و هشت هزار قشون به محال مرگورفرسـتاد              
 هزار تومان مال غارت شد و چهارصد نفر از نفوس ـ محترمه مسلمين ـذكوراً و اناثاً به قتل رسيد   چهل

بـه روانـدز بردنـد كـه در آنجـا           ،  انـد   و چند نفر آيرملو كه از جمله مهاجرين ايروان و در مرگورمتوقف           
نـسوان ايـشان را   عيـال و  ، انـد  اقـدس ملتـزم   اند و اكثري از آنها كه بالفعـل در ركـاب   محبوس و معذّب 

آتش مهـر و غـضب      . غايت متأثر و متغير شدند      اين خبر به عرض شاهنشاه اسالم پناه رسيد به        . اند  كشته
در كانون ضمير مبارك اشتعال يافته تأديب او وتالفي اعمال صادره و خونخواهي مسلمين را بـه عهـده                   

  .كفالت دوستدار محول فرمودند
حاالكه آنها  . جاله اقدام اين امر با انجام خدمات ديگر مقدور نگرديد         الع  بعد از ورود به آذربايجان علي     

فرصت عزيمت به هر كجا و هر كار هـست و تهيـه وتـدارك آن از    ، فيصل يافت و فراغت به هم رسيد    
دوستدار براي نظم امور .باشد اللهي ايداهللا شوكته ـ حاضر و موجود مي  توجه و التفات اعليحضرت ـ ظل 

شاءاهللا به مشيت و خواسـت   كه ان  نظر به مأموريت خود الزم است.ربايجان خواهد رفت  به سرحدات آذ  
  .تالفي اعمال او را بكند جناب باري ـ عزّالسمه ـ به انهدام شرارت و فساد او پرداخته

 آن جنـاب كـه ازآن       .از واجبات است  ،  دفع و استيصال خائن دين و دولت به چاكران هر دو حضرت           
معاونت يكديگر    به،  دوستدار هم از اين طرف عزم و اقدام نمايد كه         ،  اند  شريف آورده طرف مأمور شده ت   

رعايـا و برايـاي     ،  بعد اسمي از او در دو دولـت مذكورنـشده           و من . مادة فساد او بالمرّه قلع و قمع بشود       
 را از ايـن طـرف مـصلحت    هر گاه آن جناب تعيـين قـشون  . مملكتين از مضرّت او آسوده و ايمن باشند     



 
دولت بهيه ندانند و خود به تنهايي به دفع او پردازند به حكم اتحـاددولتين الزم اسـت دوسـتدار را بـه                       

  :جهات چند اطمينان قلبي بدهند
  .از اضمحالل و استيصال او به نحو كامل، اوالً
  .دنرس بعد اين طور امور رو ندهد و تعرض به رعاياي دولت علّيه از امن آن سرحدات كه من، ثانياً
  .از رسيدن چهل هزار تومان و ديه خون مسلمانان، ثالثاً
  .از استخالص محبوسين كه بالفعل در رواندز هستند، رابعاً

دولتـي    سـند ممهـور و مـضبوط      ،  كوتاه داشتن دست تصرّف او از قراء الجان مكـري و غيـره            ،  خامساً
مورد بحث  ،  تمسك دوستداربوده كه در هر دو دولت علّيه مس      ،  مشتمل به قيودات خمسه مزبوره بسپارند     

  62»...و بر وفق صوابديد آن جناب معمول آيد. و ايراد نشود

بايـد چندسـال      مـي ،  ولي بر طبق وقايع   ،   بوده 1245نوشتن اين نامه به سال      ،  تعدادي از منابع معتقدند   
قـايقي چنـددر    ح،  اند  هاي ديگر با اين وقايع در ارتباط        در هر حال اين نامه و نامه      ،  بعد نوشته شده باشد   

  :آن مشهود است از جمله
هاي عثمـاني و ايـران بـود عمـالً      كه اساس همكاري مشترك حكومت) 1238( ـ پيمان اول ارزروم  1

به ويژه ، اشغال كرده بودندكه هر يك بخشي از كُردستان را  هاين دو دولت بوددر دررابطه با مسئله كُرد     
استقرار دولت  درراستاي   و    شده » بيداري ملي «و مبدل به     كرده بود كُرد رشد   »  حس ملي «كه ديگر     زماني

  .كرد حركت مي»  ملي«مستقل 
بين دو دولت »  نعمنطقه ما«به بود اي كه چند قرن   ـ خطر تشكيل مركزي نيرومند و مستقل در نقطه 2

  . داشته باشداتيتأثيراز اين دو دولت ر هر كدام بتوانست  مي، شده بود تبديل بزرگ
كـه   شـد   قلمداد مـي شكيل دولتي تازه به حساب تجزيه بخشي از سرزمين ايران و عثماني ـ خطر ت 3
  .هاي اروپايي به ويژه بريتانيا مؤثر باشد توانست درمنافع دولت مي
و مسكوت گذاشـتن   هر نوع جنبش و خيزش كُردها» حقانيت«توجهي به  سرپوش گذاشتن و بي ـ  4
  .فرهنگي ملي كُرد... تماعي واج، اقتصادي، هاي سياسي خواسته ي كليه

 كـه بـه اميرنظـام       1248الثـاني     اي كـه بـه تـاريخ ربيـع          در نامـه  ،  سفير انگليس در دربار قاجار    ،  كامبل
  :گويد مي نوشته

در اين وقت كه نواب فريدون ميرزا به عزم تأديب مير رواندز نهضت آراي سـمت مراغـه وسـلدوز                    «
ص اين است كه هر گاه نواب معزي اليه باخود آن جنـاب              بنابر اتحاد دولتين عليين مصلحت مخل      .است

عمل آمـد و او را و سـپاه    بعد از آن كه تنبيه و تأديب او به    ،  باشيد  به عزم تنبيه مير مزبور نهضت فرما مي       
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نصرت همراه واال از خاك متعلقه        سپاه،  او را از خاك آذربايجان و آن صفحات بيرون نموديد و دوانيديد           
مخلـص بـه ايلچـي دولـت خـود متوقـف            كـه   چرا  ،  ايران نگذرند و تجاوز جايز ندارند     به دولت بهينة    

مير را خدمت سلطان عـرض نمايـد كـه فرمـاني              اسالمبول نوشته كه مراتب ارتكاب اين حركت خالف       
هرگاه بعد از اين كه مراتب مقروع سميع شريف سلطان          . صادر و مير را ازين حركت مخالف منع نمايد        

نفرمودند آن وقت راه حرفي و گله و شكايتي ازين دولـت نخواهـد                شدند و او را تأديب    گرديد و مانع ن   
بعد از مطالعة شرح مزبور را ارسال حضور واال و آن جناب هم             ،  اند  البته اگر نواب واالتشريف برده    . بود

  63».معروض دارند شرحي

  : استاميرنظام در پاسخ كامبل نوشته
نشود كه     نوشته بوديد و اظهار داشته كه قشون به خاك رواندز داخل           در باب امر رواندز كه بدان نحو      «

طريقي است كه مـشاراليه       محمد بيگ رواندز به   ،  حقيقت امر . مبادا باعث بحث امناي دولت عثماني شود      
داود پاشا در دارالسالم بغداد به زور و          چند سال است از دولت عثماني روي گردان شده و مادام وزارت           

 پل سرخ كه يك محال معظمي است باچنـد محـال سـليمانيه تـصرف نمـوده و هميـشه                     خالف رأي او  
 در آن وقـت اغتـشاشي بـه         .رضـا پاشـا تفـويض شـده         تا آن كه وزارت بغداد به علـي       ،  مخالف او بوده  

را هم تصرف كرده و همچنين اكثـر جاهـاي عماديـه و آن        اربيل،  همرسيده و او جمعيت خود را فرستاد      
اليه رفتار و نسبت بـه دولـت خـود بـي        خالف قاعده با جناب معزي      ده و به غايت   صفحات را ضبط نمو   

صفحه آذربايجان را از قشون جرار نظـام و توپخانـه           ،  ازراه نادرستي كه دارد   ،  حرمتي كرده تا اين روزها    
خان حاكم آنجـا از بـي         و موسي . خالي دانسته غفلتاًجمعيتي به قدر سه هزار نفر بر سر سردشت فرستاد           

 به مجرد وصول اين خبر نـواب اميـر زادة اعظـم او فـوج                .قلعة آنجا را تصرف كرده    ،  نياورده  دمي تاب آ
  .شد مأمور به تنبيه او فرمودند افشارو جمعيت مكري كه به قدر سه هزار نفر مي

الدوله نوشته بودم بعد از ورود قشون منصوره وتوپخانة مباركه  همچنان كه پيشتر خدمت جناب آصف
نموده و بعـد بـر سـر          جا اول طوايف اكراد بلباس و پيران كه از عشاير معظم او بود تاخت و تاراج               به آن 

يازدهم قلعه را به يورش تسخير         شب .ده روز قلعه را محاصره كرده توپ بسيار زده        ،  قلعة سردشت رفته  
 و بعـد از آن  .هدستگير شده و بعضي فرار كـرد  و برخي . برخي از جمعيت رواندز را به قتل رساند       ،  كرده

سرتيپ به آن جمعيت و سربازان خـوئي و دو دسـته از فـوج                 عاليجاه مقرب الحضرت العليه محمدخان    
اكراد و غيره با هشت عراده توپ و خمپاره مـأمور و روانـه روانـدز     بهادران و سربازان قراداغي و سواره    

معيت از ضـابطه و غيـره بـه          و آز آن طرف وزيربغداد هم سه چهار عراده توپ و دوهزار ج             .شده است 
  .بر سر او فرستاده كه مشاراليه را تنبيه نمايند همراهي سليمان پادشاه



 
قـشون مأمورخـاك    ،  دانـستند   هر گاه نواب اميرزاده اعظم او را مخالف و روگردان دولت عثماني نمي            

وقف اسـالمبول   مت   اين كه شما به ايلچي     .اما اين نادرست روگردان هر دو دولت است       ،  فرموديد  روم نمي 
لكن اگر اين عمل او ، ايد كرده بسيار خوب، ايد كه به امناي دولت عثماني حرف بزند     اين مطلب را نوشته   

نمود جسارت  طرف فراغتي حاصل مي فردا كه از آن  ،  شدند  را كارگزاران حضرت ولي النعمي متحمل مي      
. رسانيد  او الزم و وجوب كلي بهم مي      استعداد ديگر وزيادتر براي دفع      ،  شد  كرد هوا زمستان مي     ديگر مي 

  64»...وقت دفع او را كرد پس در اين صورت بهتر اين بود كه درين

، اميرنظام  اي در پاسخ    آنجا در نامه  ،  رفته بود به خراسان   زماني كه عباس ميرزا جهت سركوب ناراضيان        
  : استي ميرمحمد چنين نوشته  در باره1248به تاريخ شوال 

. حاصل شد   و از گزارش كُردستانات اطالع    ،  صحوب محمد صالح بيگ چاپار رسيد     مسطورات او م  ... «
، اما قطع يد. انكار نماند حسن تدبير آن عاليجاه و ضرب شمشير سرتيپ بر عالمي آشكار گرديد و مجال          

بدسـت آيـد يـا      ) از بالدكردنـشين عـراق    (كـوي   ،  شاءاهللا تعالي   كه حلقوم مير وقتي خواهد شد كه ان         بل
  65»...مفتوح شودرواندز 

ولـي از طـرف     ،   ميرمحمـد سـوران شـدند      عليـه عـالي     ها خواستار شركت در لشكركشي بـاب        ايراني
خواستند خود به تنهـايي اقـدام         ديگرمقامات ترك مخالف ورود لشكر ايران به خاك عثماني بودند و مي           

بـراي  ول در تـالش     هاي انگليس در تهران و اسـتانب        ديپلمات. كه اين امر موجب سردي روابط شد      .كنند
اي كـه بـه ميـرزا مـسعودخان وزيـر امـور        وزيرمختـار انگلـيس در نامـه   ، دو بودند بين آن    رفع اختالف 

  :گويد مي  است؛ ي ايران نوشته خارجه
انـد كـه امـوراتي كـه متعلـق           قبه آن جناب معلوم است كه امناي دولت سـنيه انگريـز بـسيار مـشتا               «
تنبيـه    د موافق اتحاد و يگانگي درست شود و هر وقت از بـراي            باش  سرحدات مملكت ايران و روم مي       به

دفع آن مفـسد    مفسدي و راهزني لشكركشي الزم گردد در آن كار مالزمان هر دو دولت با هم متفق شده                
قاهره به ايـن طريـق حكـم     نمايند و قبلة عالم از روي دانايي و آگاهي به جناب امير نظام و امناي دولت         

الحكم قبلة عالم نوشتجات دراين خصوص به جناب رشيد پاشا و             ير نظام هم حسب   اند جناب ام    فرموده
اتفاق افواج قاهره دو دولـت ميـر روانـدز كـه              اند كه به    الروم و پاشاي بغداد ارسال نموده       سرعسكر ارزنة 

القدر را خراب و مغشوش نموده اسـت و او            سركردة مفسدان و راهزنان است و مملكت دوپادشاه عظيم        
زمين براندازند و از خبري كه از نايب باليوز دولت بهينة انگريز كـه                از روي ،  ه كلي قلع و قمع نموده     را ب 

رسيد كه جناب رشيد پاشا عماديه را گرفته و آن بدبخت با سيصد نفر به طـرف                الروم متوقف است    ارزنة
از رسـيدن ايـن خبـر       بعد  . معلوم است كه به سهل و آساني و بزودي دفع او خواهد شد              رواندز گريخته 
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دوستدارالزم است كه عالي جاه كاپيتان شـيل صـاحب را روانـه اردوي رشـيد پاشـا نمايـد بـه جهـت                        
  :مطلب سه

  .بر رشيد پاشا تهنيت و مبارك باد بگويد) آميد(اول آنكه به جهت تسخير و گرفتن عماديه 
  ، دوم آنكه از كاروبار آن سمت مطلع و مستحضر گردد

ال عالي جاه مشاراليه با فوج ارومي مـشغول بـه دور كـردن آن طـاغي بـود واز                    سيم آنكه چون پارس   
رشيد پاشا را     تاخت و تازي كه به مملكت قبلة عالم شده بود و از مقتول رعاياي آن سمت اطالع داشت                 

  66»...از اين امورات مخبر و مطلع گرداند

اي را    توطئهعالي    باب،  ميرمحمد»  گردن زدن «فشار سياسي و نظامي ايران جهت       در نتيجه وارد آوردن     
رشيدپاشا از رجال سرشـناس     . و اجراي آن را به رشيد محمدپاشا سپرد       ريزي كردند     براي قتل وي طرح   

سياسي و نظامي و اداري بود كه بيش از چهـار سـال صـدراعظم امپراتـوري                   دولت عثماني و متخصص   
موفق شـود واليـت ديـاربكر را هـم بـه وي         براي اينكه در انجام مأموريتش      .عثماني و والي سيواس بود    

رضاپاشا والي بغداد فرمان داده شـد كـه همـه             محمدپاشا اينجه بيرقدار و علي    ،  سپردند و به والي موصل    
، سپاهي بزرگ بـر ميرمحمـد تاخـت       با  رشيد پاشا با تدارك نيرويي      ،  با وي داشته باشد   نوع همكاري را    

ي اسـتانبول شـد و در آنجـا           ميرمحمد دستگير و روانـه    . ادندد  ماليان كُرد نيز در اين يورش وي را ياري        
  67.مفقود شد و كسي خبر دقيقي از وي نيافت

  ) سنندج( حكمراني فرهاد ميرزا معتمدالدوله 
  )1284( حسن سلطان اورامي ؛خلعت: 14ي  نمونه

فكرايران فرهاد ميرزا فرزند عباس ميرزا از سياستمداران بزرگ عصر خود و يكي از نويسندگان روشـن           
ــود ــا 1250از . ب ــت و از   1252 ت ــت داش ــتان را در دس ــتان و خوزس ــت لرس ــا 1252 حكوم  1255 ت
و درسال  ،   حكمران كُردستان بود   1291 تا   1284 حكمران فارس و از      1257السلطنه محمدشاه و از       نائب

 او در .بـود  ويالـسلطنه   فرهـاد ميـرزا نائـب   ،  كه ناصرالدين شاه براي مسافرت به اروپا رفته بـود       1290
به همين  . هاي بريتانيا در ايران شناخته شده است        حيات سياسي خود به جانبداري از انگليس و سياست        

شـد و در      خاطر چند بار براي وي مشكالتي درست شد و هر بار به ناچار به سفارت بريتانيا پناهنده مي                 
  .شد عفو وي صادر ميكرد تا دستور  مي» نشيني بست«تهران و در سفارت انگليس اقدام به 

جم در    جام،  كنزالحساب،   نصاب : كتاب از جمله    اشعار بسياري را سروده و چند      در زندگي ادبي خود،   
هـدايت  ، شناسي ستاره ي فلك السعاده در باره، زنبيل به شيوه كشكول شيخ بهائي، ي جغرافيا و تاريخ   باره

  .ج را نوشته استلسبيل نقل خاطرات خود در زيارت حا



 
حاكميت خانـدان اردالن خاتمـه      به  براي هميشه   ،   كُردستان منصوب شد   منصب حاكم  كه به    1284در  

بعد از انتصاب به همراه خود جمعي . كرد و با وحشت و شدت رفتار ميكرد ارعاب مردم اقدام  و بهداد 
حكومت و  باج و اداره    اخذ  و قشون مسلحي را هم جهت       ،  ي امور منطقه    مطلع را براي اداره     از فرمانبران 

  .استقرار به آنجابرد
  :نويسد فخرالكتاب چنين مي

وارد شد با خستگي بسالم عام نشست و نـسبت بĤحـاد و افراداهـالي               )  سنندج(روزي كه بداراالياله    «
حاكم باشـم بـا        من تا در اين واليت     :اظهار مرحمت و امتنان كردند و همان روز اين خطابه را خواند كه            

و در هيچ كاري با من        شما هم بايد هيچوقت   ،  د و موقعي دروغ نخواهم گفت     احدي از شما در هيچ مور     
پوشي مجـازات خـواهم       بدون اغماض وپرده  ،  هر گاه دروغ و تقلب از احدي صادر شود        ،  دروغ نگوييد 

  68».كرد

  :كند سپس قتل حسن سلطان را اين چنين روايت مي
حركت ] سنندج[ريوان با قليل جمعيتي از شهر آباد م بعد از سه ماه براي سركشي و بازديد قلعه شاه... «

بيگـي و معـدودي از        الملك و ميرزا عبدالغفار معتمد و ميرزا رضا علي ديوان           علي اكبرخان شرف  ،  نموده
اورامـي كـه سـالها از حكومـت           اعيان واليت را ملتزم ركاب كرده در ورود سرحد مريوان حسن سلطان           

بيـگ بـرادران خـود و هـزار      و بهـرام   ده با مـصطفي بيـگ     كُردستان ياغي و مصدر شرارت و جسارت بو       
 و باطناً مـصمم     قباك و مغرور بحضور شاهزاده آمده از طغيان وشرارت حسن سلطان مسبو             تفنگچي بي 

باكي او قلباً دلگيرشده و چندين حركات وحشيانه هم در عـرض راه از                تأديب او بوده از اين آمدن و بي       
پوشي و تغافل نموده تا بقريه بيلك كه يكـي     كارآگاه همه را چشم     زادههاي اورامي سرزده و شاه      تفنگچي

رسيده و شاهزاده در مسجد آن قريه منزل فرموده بعد از مراجعـت بـسنندج            از دهات معتبر مريوان است    
كه آنـشب در مـسجد بيلـك از    : فرمود گزارش كشتن حسن سلطان را باين تفصيل بيان مي         خود شاهزاده 

پـر از      و تأمل در اجراي قصد باطني خودم و دفع حسن سلطان شرور خواب بچشم              وفورخياالت و غور  
يا يحيي «مباركه  خشم آشنا نشد بعد از تفكّر و تعمق زياد با نياز خالصانه بقرآن مجيد استخاره نمودم آية      

د عـزمم بـاجراي مقـصو     آمد هيچ ترديدي از براي من باقي نماند و با كمال قوت قلـب             »  خذالكتاب بقوة 
خود جزم شد اذان صبح كه شنيدم بـاداي فريـضة حـق و اسـتمداد نـصرة واسـتغاث و انابـت بـدرگاه                         

خـان    العابـدين   بتوفيق خداوندغالب و كارساز زيـن     ،  پس از فراغت از نماز و نياز      ،  العزت قيام نمودم    رب
م كه با ده نفر از      او را دستورالعمل كافي داد      اطالع احدي را از همراهان خودم       فراشباشي را خواستم و بي    

خانة مسجد حاضر وبدون توحش مردانه از بـراي انجـام اينكـار دشـوار                 فراشان منتخب و زبده در قهوه     
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خانه در آمدند فوراً حسن سلطان را از حيات           مستعد باشند همينكه حسن سلطان و دو نفربرادرش بقهوه        
و بكفايت و كارداني فراشباشي و رشادت       چون بĤيه مباركه استخاره     .بهره و برادرانش را زنجير نمايند       بي

 بودم علي اكبرخان و معتمد و ديوان بيگي را نزد خود طلبيدم و قدري قو زرنگي فراشها مطمئن ومسبو
داشتم اول آفتاب با دل بي تاب حسن سلطان و اخوانش را احضار كردم كه بيايند خلعت                   با آنها صحبت  

بĤنهـا     اخوانش با نهايت غرور نزد من آمدند قدري نسبت         بجاي خودشان مراجعت نمايند سلطان و       گرفته
مريوان چنـدان     اظهار لطف و مهرباني كردم و وعده امتياز و مواجب بĤنها دادم و بعد بĤنها گفتم كه چون                 

، اهـالي و رعيـت اسـت        آبادي و وسعت ندارد توقف شما با اينهمه جمعيت اسباب خسارت و زحمـت             
ت برويد خلعت خودتان را بپوشيد ومرخص شويد و مشغول انجـام      خانه حاضر اس    خلعت شما در قهوه   

رفتند بعد از رفتن آنها من به علي اكبرخان    خانه  خدمات و وصول ماليات ديوان باشيد هر سه برادر بقهوه         
ايـشان  ،  اشـرار فرمـان بـدهم چـه خواهـد شـد             و سايرين آهسته گفتم كه اگر حاال بگرفتن و بستن اين          

حاال اينكار موقع ندارد چون هزار نفر تفنگچي جرار         كه  ل خيرخواهي بمن گفتند     مضطربانه از روي كما   
اندو ما استعداد كافي نداريم من تبسمي كردم و گفتم اگـر خـدا                در بيرون مسجد دست به تفنگ ايستاده      

ي خانه ولوله بلند شد و فوري فراشباش        بخواهد چندان اهميت ندارد هنوزآنها جوابي نداده بودند از قهوه         
انجام خدمت مرجوعه را داد كه حسن سلطان مقتول و دو نفر بـرادرش مغلـول                  به مسجد درآمد و مژده    

اللـسان شـدم علـي اكبرخـان مردانـه بـا        شدند من بامسرت خاطر باداي تشكر حضرت احـديت رطـب      
شمشيربرهنه بيرون رفت و در درب منزل من ايستاد من گفتم طناب ريسمان بپاي حسن سلطان بستندو                 
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  گورزنده به ، ايل جاف: 15ي  نمونه

هاي نزديك سنندج جهـت       رو بزرگ كُرد بود كه از جبل حمرين تا كوه           ايل جاف يكي از ايالت كوچ     
رت بابـان بودنـد و تعـدادي        قبايل بزرگ اين ايل وابسته به امـا       . كردند  چراي احشام ييالق و قشالق مي     

نامـه   سـرزمين ايـن ايـل در پيمـان      . هاي ديگر هـم وابـسته بـه امـارت اردالن و كرمانـشاه بودنـد                 ازتيره
 .مـشهورند تعدادي به ايران و بيشترشان سهم دولت عثماني شدند كـه جـاف مـرادي                ،  تجزيه شد   زهاب
 ايـن .  و قـشالق آنـان جلـوگيري كنـد         ق از يـيال   تعيين كرده بود نتوانست   نامه زهاب     كه پيمان را  مرزي  
در تمــامي مــذاكرات . شــد بــسياري از مواقــع موجــب مناقــشه مــأموران مــرزي مــيدر وآمــدها  رفــت
حل مشكل رفت و آمد اين ايل كوچرو بـود كـه            ،   آنها ايران و عثماني هميشه يكي از مباحث        هاي  دولت

  .سرانجام درپيمان اول ارزروم بر آن هم موافقت كردند



 
به همين جهت چندين بارراه     . خواستند راه ورود اين ايل را به درون خاك خود ببندند            ان مي حكام اير 

مراتـع    ها به علت وسعت كم      ولي جاف . كردند  را بر ايل جاف بستند و غارت و كشتار و دستگيرشان مي           
 ناچــاراً احــشام خــود را بــاز بــه كُردســتان، و ناســازگاري آب و هــواي تابــستاني شــارزور و گرميــان

 تابـستان  ، غير قـانوني  زور و بعضي اوقات با رشوه و هدايا و باج و بعضي اوقات هم با              . آوردند  مي  ايران
  .كردند را در آنجا سپري مي

  : نوشته استي ايراني در اين مورد يك نويسنده
هـزار خـانوار اسـت بـيش          وپـنج   دوازده طايفة چادر نشين ايل جـاف كـه جمعيتـشان تقريبـاً چهـل              «

بغـداد    هاي شكيل و راهوار داشتند كـه جـزو قلمـرو والـي              ار نفر سوار رشيد و شجاع با اسب       هز  ازپنجاه
خـود را     كـرد و ايـل      اگر بحكم دو دولـت اطاعـت مـي        ،  بود» محمد پاشا «بودند و رئيسشان در آن زمان       

تلـف  حشم و غنم آنها از گرما وبادهاي مسموم         ،  داشت  نگاه مي ،  سليمانيه فعلي » زور«تابستانها در شهر    
افتادند و جان و مالشان در  آمد حاال ديگرگير مي كرد و به ييالقات كُردستان مي      شد و اگر اطاعت نمي      مي

هامتفرقـاً در دهـات مريـوان و خورخـوره و             جـاف ،  معرض خطر بود و حال آنكه بيشتر در خاك ايران         
سهل بود  ،  د و خوش بودند   چراندن  احشام و اغنام خود را دركوهستانها مي      ،  تيلكوه نه تنها مفت و مجاني     

  .كردند كوتاهي نمي از هر گونه شرارت و راهزني و هرزگي
  
بـراي  ) كبريـت (ها قوطي شـمچه       براي اجراي حكم دولتين و جلوگيري از تجاوز جاف        » فرهاد ميرزا «

  :ديوان بيگي فرستاد و نوشت
  .» ن انجام دهيشان را آتش بزن شمچه ارسال شد كه اينكار را آسا خانه، اشرار جاف را بكش«

، در آسـياب دهـات آرد كننـد       ،  همان اوقات از اردوي ديوان بيگي چند بار گندم فرسـتاده شـده بـود              
  .ها در راه بارهاي گندم و االغهاي حامل آن را دزديده چاودارها را كشته بودند جاف

را   سـتانش بـا چهـار نفـر از همد       »  پـري   عليشاه«ديوان بيگي فرستاد مرتكب اصلي اين عمل موسوم به          
  .دستگير كرده به كُردستان آوردند

  
وقتـي او و  .كرد يك وقت گرفتار شود آمد تصور نمي  عليشاه كه از شجاعان به نام ايل جاف بشمار مي         

بناي بدگويي بـه ديـوان        مغرورانه،  در عوض عجز و التماس و اظهار ندامت       ،  گماشتگان را بچوب بستند   
رساند كه به فرهـادميرزا وناصـرالدين شـاه نيـز فحاشـي             بيگي گذاشت و جسارت و وقاحت را بجائي         
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  آرا عباس ميرزا ملك
  تسليم كردن قاصد: 16ي  نمونه

هشت ه كفرزند دوم محمدشاه و برادر ناتني ناصرالدين شاه بود ) 1316 ـ 1255(آرا  عباس ميرزا ملك
  .سال از وي كوچكتر بود

، و مـادر عبـاس ميـرزا خديجـه خـانم          ،   معـروف بـه مهـدعليا      ،خـانم   مادر ناصرالدين شاه ملكه جهان    
خان از امراي حكاري بـود كـه خـود را بـه خلفـاي عباسـي                   خانواده يحيي . خان چهريق بود    دختريحيي

  .ندنقشبندي و مريد سيد طه شمزينان بود، در طريقت وكردند  ميمنتسب 
 و بــه .و بيــشتر بــا خديجــه خــانم مــراوده داشــتشــد محمدشــاه قبــل از مــرگ از مهــدعليا آزرده 

الـسلطنه   خاطرمحبوبيتش فرزندي كه از او به دنيا آمد نام پدرش عباس را بر وي نهاد و ملقب بـه نائـب          
صـرالدين   و دائم در توطئه عليه آنان بـود تانا         نفرت داشت خديجه هووي خود و عباس      از  ،  مهدعليا.شد

  .پسرش را به جاي عباس به شاهي رساند و او را جانشين پدر كند
 مهدعليا براي اينكه براي هميشه ازخطـر  . سال داشت 9عباس ميرزا   ) 1264(زماني كه محمد شاه مرد      

عبـاس بـا    ،  تـا عبـاس را كـور كننـد        مـأمور كـرد     عباس ميـرزا خـالص شـود بـرادران خـود را             تهديد  
  .و تالش سفارت بريتانيا از اين دسيسه رهايي يافت، رزاعمويش فرهاد مي مداخلة

و  در روزهاي اول پادشاهي فشار عليه عباس، ناصرالدين به تهران رسيد و بر تخت شاهي جلوس كرد    
چينـي و از بـين     و مـدام در پـي توطئـه    كـرد تمامي طال و دارائيشان را ضـبط . مادرش را شدت بخشيد  

كه مبادا تخت سلطنت را غضب كند و اين بيم را تا روز مرگ  بود  ن  هميشه به عباس مظنو   . بودان  بردنش
شاه خواسـت ايـن   ، ها اقدام به قتل شاه كردند و زخمي شد         هنگامي كه بابي   1268در سال   .به دل داشت  
عباس به سفيران خـارجي     . ي قتل و يا بازداشتش سازد       عباس نسبت دهد و اين امر را بهانه         دسيسه را به  

.  بريتانيا و روس به گرمي به ميانجيگري افتادنـد و از مـرگ و بازداشـت نجـاتش دادنـد       سفيران.پناه برد 
كـه  سفراناصرالدين شاه را راضي كردند و بعداً براي اينكه از شرّش خالصـي يابـد او را بـه امـاكن متبر                     

  .كردندتبعيد ي عثماني در عراق  تحت سلطه ي
 و مدتي كوتـاه     از بغداد دور شده بود     سال   27ت  مد،   به بغداد رسيد   1268عباس ميرزا در اواخر سال      

 بـه  1295سـال  و در ،  به ايـران را داد      وي  اجازه بازگشت  1294رالدين شاه در    ناص. هم دراستانبول ماند  
بـه وي   » آرا  ملـك «لقـب   »  الـسلطنه   نائـب «جلب كند به جـاي      وي را   نظر  شاه براي اينكه    .تهران برگشت 

، ولي طولي نكشيد كه عباس از ترس جان به قفقاز فرار كـرد            ،  دسپرزنجان را به وي       و حكومت . بخشيد
  ).1296(مجدداً وي را بخشيد و دوباره به ايران بازگشت  بعد از چند ماه شاه



 
قيام را  چون وقتي، شيخ عبيداهللا به هنگام قيام بطور حتم از رقابت قدرت در دربار قاجار اطالع داشت            

ودر ، درخواسـت همدسـتي و همكـاري كـرد       از او   زا نوشـت و      عباس مير  راياي ب   شروع كرد نامه ويژه   
شـيخ عبيـداهللا نامـه را بـه         . به عنوان شاه ايران به رسمي بشناسد      مقابل به او قول داده بود كه وي را در           

، ميـرزا بـه جـاي همكـاري بـا شـيخ              ولـي عبـاس    .ي ويژه به تهران اعزام داشت       ي دو نفرفرستاده    وسيله
شاه به پاس اين كار حكومت قـزوين        .  نامه و فرستادگان را به وي تسليم كرد        .ناصرالدين شاه را خبرداد   
 در .ايران جهت تبريك جلوس نيكـوالي دوم بـه روسـيه رفـت       از  به نمايندگي    را به وي بخشيد و بعداً     

  . درگذشت1316عباس ميرزا وزير عدليه شد و در سال ، ناصرالدين شاه  بعد از مرگ1314سال 
ـ      فتنـه  «نوشـته و در آنجـا دربـارة         »  شـرح حـال   «اش را تحـت عنـوان         نامـه   دگيعباس ميرزا خـود زن

و  بر كُردها     ها به ويژه ظلم و ستم و تعرّض مقامات دولتي           علتبه بعضي   . كند  بحث مي »  اكرادآذربايجان
و در رابطـه بـا دريافـت پـول و           ،  كنـد    اشاره مي  حرص و آز مظفرالدين ميرزاي وليعهد كه در تبريز بود         

عباس ميرزا خـود داسـتان      . هاي ناروا و آزار كُردهاي آذربايجان مفصالً بحث كرده است           وبخششرشوه  
  :نويسد كند و مي چنين نقل مي»  شرح حال« تسليم كردن فرستادگانش را در كتاب  عبيداهللا ونامه شيخ

حمـزه   شـاهزادة از طهران اردوئي تشكيل داده به سـرداري         . تلغرافچي از تبريز به طهران اطالع داد      ... «
خـان    الدوله پسر مرحوم عباس ميرزاي نايب السلطنه روانه نمودند وميـرزا حـسين              ميرزا ملقب به حشمة   

آذربايجان معجـالً روانـة تبريـز         حكم شد به سمت پيشكاري    ،  مشيرالدوله را كه به قزوين فرستاده بودند      
 ماكويي با فوج مـاكو ابـوابجمعي        شود و ميرزا احمد مخذوالً به طهران بيايد و حكم شد تيمورپاشاخان           

 ايـن   .حمزه ميرزا دربين راه مريض شده به رحمت ايزدي پيوسـت          . خودش به سمت اروميه روانه شود     
لشكر كه از طهران رفت و لشكري كه از تبريزو ماكو آمدند تمام دهات عـرض راه و اطـراف اروميـه و             

دند و به مراتب از لشكر اكـراد بـدتر خرابـي    به هيچ چيز ابقا نكر     مراغه را چاپيدند و از عرض و ناموس       
  .نمودند

 دو نفر داخل خانه شدند و ازنوكران       .روزي تنها در كنج خانة خود نشسته بودم ديدم        ،  در اين گيرودار  
مـن نوشـته و       ديدم شيخ عبيداله به   . پاكتي از بغل در آورده به من دادند       . نزد من آمدند  . سراغ مرا گرفتند  

ديگري حـسين قلـي و   ، ها يكي عبدالرحيم نام داشت و پير بود ه است و آورندهمرا دعوت به جنگ كرد 
صـورت  .  يقيناً اگربيائي شاه خواهي شد.هر دو برادر بودند عبدالرحيم نام به من گفت تأمل جايز نيست      

  ).در كتاب وي، محل متن نامه شيخ خالي است.. (.مكتوب شيخ عبيداله اين است
شده و    از يك طرف واهمه كردم كه مبادا نوكران من مطلع         . م پريشان شد  اين مكتوب را خواندم حواس    

اسـت كـه از       زيرا كه رسم ايـران ايـن شـده        . رفته به هر طور است خبر را به امناي دولت و شاه برساند            
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طرف شاه جاسوسان در هر جا هستند و هر شخص معتبري كه باشد يكي يـا دو تـا ازنـوكران او را بـه                
دهند كه اخبـار و حركـات وسـكنات آن شـخص را               بداً نفهمد در خبر و پول مي      طوري كه آن شخص ا    

. تماماً از اهـل طهـران بودنـد         مابقي. روزنامه بدهد از نوكران قديمي من هم زياده از سه نفر باقي نبودند            
تالفي اين همه بديها كه ناصرالدين        آيا به مالحظة  . يك طرف هم وساوس در دلم پيچيد كه چه بايد كرد          

شده به كاغذپراني بدون خون ريزي تبريز را  اه به من كرده است بايد رفت و اسباب قوت شيخ عبيدالهش
انـد طهـران را هـم         گرفته و بر طهران تاخت و چون تمام خلق ازوضع حركات ناصرالدين شاه رنجيـده              

يانت كرد و حب وطن و هم دينان و خوردن نان و نمك نبايد خ        توان تصرف نمود يا آنكه به مالحظة        مي
در صورت رفتن چطور بايد رفت كه در اين بيست منزل راه گرفتار . شيعيان شد نبايد باعث ريختن خون

انـد كـسي نـشناسد و     نشوم و درصورت ماندن چه تدبير بايد كرد كه اين دو نفر را كه به طلب من آمده    
 آرزوي مـرگ  خالصـه وسـاوس مـرا گرفـت كـه     . عبث به هـيچ و پـوچ در طهـران مبتلـي نـشود            عبث
بگوئيـد   آن دو نفر را گرفتم شما عجالة به نوكران من. مطلب هم چيزي نبود كه بشود مشورت كرد    .كردم

واسـطة شـما       قدري هم التماس كنيـد كـه نـوكران         .ايم نوكر شويم و قوشچي و شكارچي هستيم         ما آمده 
  .اينها رفتند و من مشغول فكر شدم تا شب شد.  خارج شويدقشوند و از اطا

قبل از صبح برخاسته وضو گـرفتم رو بـه قبلـه نشـسته گريـة بـسيار كـردم                    . ن شب مرا خواب نبرد    آ
ولي نعمت  الحاجات آنچه خبر است خواستم به دلم افتاد كه خيانت به    وتضرع و زاري نمودم و از قاضي      

 به حضور   و خودم   اند به خدا واگذارم     ظاهري خود نكنم و باعث فتنه و فساد نشوم اگر به من بدي كرده             
 بعد از آنكـه     قالنجاة في صد  كه  شاه رفته كاغذ شيخ عبيداله را بدهم و آن دو نفر را هم به دست بدهم                 

  .و ترك بد آمد  فعل خوب.عزم به اين مطلب كردم استخارة ذات الرقاع هم نمودم
كجـا  كه  م   از آن دو نفر جويا شد      .از اندرون بيرون آمده به طريق هر روز نشستم        ،  بعد از طلوع آفتاب   

اســبهاي مــا هــم ، ايــم نــوكران گفتنــد كــه آنهــا مــذكور داشــتند كــه از راه رســيده و خــسته . هــستند
حواسـم     اين را كـه شـنيدم      .آئيم  خوابيم و فردا صبح مي      رويم به كاروانسرا شب مي       مي .دركاروانسراست

 دوساعت به ايـن حالـت   .كه مبادا اين دو نفر نيايند يا آن كه گرفتار شوند و من مبتلي شوم            . پريشان شد 
 بـه فـراش     .شـكرخدا را كـردم    . تا آن كه ديدم از در خانه داخل شدند        . ماندم كه بدتر از حالت نزع بود      

خانه مشغول كن و مگذارجائي بروند و خودم سوار شـده             باشي سفارش كردم كه اين دو نفر را در قهوه         
 فرمـود  .عـرض كـردم عرضـي دارم   . ندبود  در باغ عمارت پهلوي نارنجستان نشسته .به حضور شاه رفتم   

 اگر اسـالمبول رفـتم   . عرض كردم اين مطلب معلوم شاهي بوده باشدكه من آدم خيانتكار نيستم        .چيست
رفتم از ترس بود و از شاه ترسيدن عيب نيست و گنـاهي               اگر به روسيه  . داند كه از گرسنگي بود      خدا مي 



 
دو سوار كُرد از طرف شيخ عبيداله آمـده         ،   غروب روزگذشته نزديك . زند   ولي خيانت از من سر نمي      .نه

 مطالعه . فوراً به دستش دادم. فرمود مكتوب كجاست.به جنگ نموده است   اند و مرا دعوت     مكتوبي آورده 
گفتم چنـد   . فرمود بفرست بياورند  . باشند  گفتم هر دو در خانة من مي      . كرده فرمود آن دونفر كجا هستند     

چند .مبادا زخم زده فرار نمايند. زيرا كه خنجر دارند   . يد بروند آنها را بگيرند    نفر نوكرديواني مأمور بفرمائ   
 حال مبادا از ترس جان وتالفي تهمتي        .بعد آمده عرض كردم اينها را من به دست دادم         . نفر مأمور شدند  

كـه  عالءالدلـه سـپردند       خـان    آن دو نفر را آوردند و به محمد رحـيم          .فرمودند مطمئن باش  . به من بزنند  
حـبس ابـدي فرمودنـد و در           حكم بـه   ق كند و از وضع اردوي شيخ مطلع شود و بعد از استنطا            قاستنطا

داشت التفات فرمودنـد و حكومـت         ازاي اين خدمت يك حلقه انگشتر الماس كه دويست تومان ارزش          
 كردند و يك توپ سرداري ترمة بدي خلعت         قزوين را هم بدون اين كه از من پيشكش بگيرند مرحمت          

  71»...دادند
  
  

  خان وزير فوائد  حسنعلي
  )1298(ي منگور آقاحمزه ، دست تدبير: 17ي  نمونه

خـانواده  ،  )1198(ي منگـور و شـمار زيـادي از مـردان سرشـناس ايلـش                آقـا بعد از كشته شدن باپير    
قريب يك قرن طول كشيد تا اينكه ايل منگـور          . گذاري شده بودند     منگوربه نام همسرانشان نام    هاي  خان

  . احيا شوندتوانستند از نو
اي  بـه دسـته  ) مهابـاد (اي نزديـك سـاوجبالغ     در اوان جـواني شـبي در دامنـه     آقـا ي باپير    نوه آقا حمزه

 و بر اساس منبع ديگـري       72 نفر 31ي منابعي     پاپاق بودند حمله برد به گفته       ازپاسبانان ترك كه از ايل قره     
ي الجـان كـه نمـادي از          و بـه قلعـه    آوري كرد     جمعرا   بعد از آن نيرويي   ،   را به قتل رساند    73 نفرشان 70

قدرت اشغالگري درمنطقه بود و زماني رژيم آن را جهـت نظـارت و سـركوب ايـل بلبـاس در منطقـه                       
  .و قلعه را تسخير و سپس ويران كرد برد  حمله،كرده بودنددرست 

عضي از ايالت كُـرد هـم       و سواران ب  ،  ندالدوله درآمد   زماني كه نيروهاي آذربايجان تحت فرمان شجاع      
كند   در برابر يورش نتوانست مقاومتآقا حمزه،  در الجان تاختندآقا نيروها بر حمزه، باآن همكاري كردند

. نــشيني كــرد هــا بــود عقــب و بــه روســتاي ژاراوه در آن ســوي قنــديل كــه تحــت تــصرف عثمــاني 
 توسـط عثمانيـان     آقـا  چـك حمـزه   بعد از چند درگيري كو    .  را كردند  آقاهادرخواست اعاده حمزه      ايراني

  74. سال در زندان آنان به سر برد10دستگير وقريب 
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 از سـوي ايـران مـورد عفـو قـرار گرفـت و بـه مكريـان برگـشت و مـدتي در                         آقـا   حمزه 1295سال  
 دستگاه اداري ايران به ويژه در مناطق كُردنشين در. هاي منگور به سر برد  و آبادي ) مهاباد(ساوجبالغ    بين

ميرزا  در آن عصر حكومت ساوجبالغ به يكي از شاهزادگان قاجار به نام لطفعلي. بودضعف د و   اوج فسا 
او نيز مانند حكمرانان قبلي خود با شتاب در پي ثروتمند شدن ازطريـق              . باشي سپرده شده بود     كشيكچي

يركـشيد  خان را به زنج     بگ  اله   فيض 75.اخذ اجباري رشوه و جريمه كردن مردم و منافع شخصي خود بود           
ي   بعـد از آزار وشـكنجه     بيـگ    اله   نيز از همان فيض    يحاكم قبل . و او را هزار و پانصد تومان جريمه كرد        

، باز برسـر پـول  .  نيز پانصد تومان گرفته بودآقاي قادر   آقااز مينه   . چهار هزار تومان گرفته بود    ،  وحشيانه
ي آقـا  وعزيز آقـا  از جمله نزديكان قادر    شاهزاده چندين تن از افراد سرشناس ديگر را بازداشت كرده بود          

كه خود دراين روزها در     ،  ي ارمني اسكندر غوريانس     نويسنده.  رسيد آقافتاح تا سرانجام نوبت به حمزه       
  :كند  را اين چنين روايت ميآقا حمزه قيامرويداد ، تبريز بود

وقـت    ر عزيزآقـاي فتـاح    و هم به جهت اتمام كا     ،  آقا هم به خيال قرارداد عمل ماليات        روزي حمزه ... «
، چونكه ميرزا ابوالقاسم تذكره نويس دولت ايران در آن جاحضور داشـته           . رود  غروب به دارالحكومه مي   

  :نويسيم اينك ما از قرار نقل او بي كم و زياد مي
كـرد و سـبب    در اتاق تحتاني شاهزاده كه بنده با ميـرزا تقـي محـرر ـ كـه در هـر كـار مداخلـه مـي         

 ناگاه ديديم كه حمزه آقا با يكـي از برادرزادگـان خـودو    .ها او شد ـ نشسته بوديم  رابياكثرمفسدها و خ
. يك نفر از نوكرها و يك تن چوبوقچي داخل اتاق شد و دو نفر ديگر هم از نوكرهاش درخارج ماندند                   

.  حساب داد  هزار تومان   ميرزا تقي ماليات حمزه آقا را به      . در باب ماليات ميانة او و ميرزا تقي گفتگو شد         
 :ميرزا تقي در جـواب گفـت      ،  بوده  حمزه آقا در جواب گفت كه ماليات اصلي ما هميشه چهارصد تومان           

چرا پارسال در حكومت ميرزا محمدخان هزارتومان داديد؟ حمزه آقا دوبـاره در جـواب               ،  اگر چنين بود  
اين ،  گر شما هم بخواهيد    ا .ام  به طريق تعارف داده      كه چهارصد تومان ماليات و دويست تومان هم        :گفت

همـه را   ،  ام  درين چند مدت كـه دريـن شـهر سـاكن بـوده              و حال آنكه من   . قدر تعارف داده خواهد شد    
 ميرزا تقي بر ضد حمزه آقا به        .ام  هشتصد تومان مخارج اسراف كرده      قريب،  مشغول خدمات ديواني بوده   

ب و رئيس هزار خانوار هـستيد و        ؟ بگو شما كه صاح      اي  ديوان چه خدمت كرده      به :طريق حقارت گفت  
. شود كه نصف اين دو هزار تومان را به شـاهزاده تعـارف كنيـد           چه مي ،  گيريد  از هر خانوار دوتومان مي    

پـس ميـرزا تقـي در ايـن     . اين سخن را به طوري ادا كرد كه باعث دلتنگي و آزردگـي او شـد           ميرزا تقي 
 پـس رفتـه و مراجعـت كـرده در اتـاق             .ماثنابرخاسته گفـت بـروم كيفيـت را بـه شـاهزاده عـرض كـن               

يي نكشيد كه ديـديم فـراش باشـي شـاهزاده بـا يـك نفـر فـراش كـه زنجيـر در                          چندان فاصله .نشست



 
جهت    شاهزاده اين زنجير را به     :فراش باشي رو به حمزه آقا كرد و گفت        . داخل اتاق شدند  ،  داشت  دست

دسـت بـه    ،  خن از حالت طبيعي خودبرگـشته     حمزه آقا از شنيدن اين س     . بايد زيارت كنيد  ،  شما فرستاده 
  :خنجر برده به زبان تركي عثماني گفت

  
طـرف     پس خنجر را كشيده و از جا برخاسـته رو بـه            .كنم  من اين را قبول نمي    »  من بوني قبول ايتميم   «

ميرزا تقي و فراش باشي از هول جان به پيش شاهزاده كه در اتاقفوقاني منتظـر نتيجـة                  . فراش باشي كرد  
تاريك اتاق كشيدم و خـود را بـه    گويد من هم خود را بجاي      امين تذكره مي  . فرار كردند ،   خود بود  حكم

جلدي چراغ را خاموش كرده بـا بـرادرزادة     حمزه آقا به.كردم ديوار چسبانيده حيران و مخوف تماشا مي     
درزادة حمزه آقـا  تفنگ چند از حياط شنيده شد و برا در اين تاريكي صداي . خود از پنجره بيرون جستند    

يكي از نوكران شاهزاده را بـه زمـين         ،  حمزه آقا هم به ضرب خنجر     .ي او تير خورده افتادند      با چوبوقچي 
حمزه آقا به خيال اينكه اين تدبير پيش از وقت به كار بـرده شـده و              . انداخت و نوكران ديگر فراركردند    

 قراول با نيزة تفنگ به حمزه آقا رو         . شتافت رو به طرف در كرده به تعجيل بيرون       ،  اند  در حياط را گرفته   
نيزة تفنگ را گرفته و با دست ديگر بـه ضـرب   ،  حمزه آقا با يك دست  .كرده و او رامانع از خروج شده      

خنجرسرباز را مقتول كرده و پـيش از آن كـه از در خـارج بـشود بـه حـبس خانـه رفتـه عزيـز آقـا را                              
بجـاي    عزيز آقا را مجروح كرده    ،  آن حال نوكرهاي شاهزاده   در  ،  ولي از قراري كه معلوم شد     . كند  صدامي

سربازي به سر دربان       تفنگ قرو به طرف در كرده با قندا      ،  چون حمزه آقا جوابي نشنيد    . ديگر برده بودند  
گويد وقتي     امين تذكره مي   .رفت  زده و او را به زمين انداخته و در را با دو نفر نوكر خود باز كرده بيرون                 

پيش شاهزاده و ديدم شخصي از نوكرهـاي       من رفتم ،   بيرون شد و تيراندازي موقوف گرديد      كه حمزه آقا  
وقتي كه داخـل اتـاق      . جهت حفظ شاهزاده ايستاده بود      ها به   بر سر پله  ،  شاهزاده تفنگ مارتيني در دست    

كه  عرض كردم .مارتيني در دست و در كمال اضطراب و قلقست        آن هم با تفنگ   ،  شاهزاده را ديدم  ،  شدم
جلو در ايـستاده بـود سـياه        ،  كه در آن دم   ،  جواب داد روي فراش باشي    . نبود  آقا چنين   طور گرفتن حمزه  

و گناه را به گردن فـراش       ،  ام  باشد كه مرا خاطرجمع كرد كه اسباب گرفتن او را از همه جهت مهيا كرده              
س شده و آغاز به سخن      وارد مجل ،  در حين اين مكالمه احمد بيگ تفنگ مارتيني بر دوش         .باشي بار كرد  

بي   در اين وقت شب   ،  آقا را به اين گونه بگير       من كي به شما گفتم كه حمزه      ،  قربانت شوم شاهزاده  «:نمود
از » . الزم بود كه اول به چند نفر از آقايان اخبار كرده و در روز روشن او رابگيريـد                  .تدبيرانه و بي موقع   

دستگير كردن حمـزه آقـا        هزاده و احمد بيگ به جهت     اين گفتگو معلوم گرديد كه پيش از وقت ميان شا         
  76».مواضعه بوده است



143  و تركديدگاه متقابل كرد: فصل دوم

 ايـن موقـع     . بعد از اين رويداد بـه منطقـه منگـور برگـشت و خـود را آمـاده قيـام سـاخت                      آقا حمزه
فرمانـده  ،   همـراه عبـدالقادر فرزنـد شـيخ        آقا  حمزه .بود با آغاز قيام بزرگ شيخ عبيداله شمزينان         همزمان
تـا اينكـه بعـد از       . شد... مياندوآب و ،  بناب،  ساوجبالغ،  الجان،  ي اشنويه   شاخهداله در   شيخ عبي   نيروهاي

 در نقاط مرزي با تعدادي      آقا چندي بعد حمزه  . نشيني كرد   حمالت نيروهاي ايران شكست خورد و عقب      
 بـا تغييـر    ولي شيخ بعد از اينكـه     . و تفنگداران ايلش همچنان به اميد قيام مجدد شيخ عبيداله بود            از اقوام 

قيافه ازاستانبول به كُردستان برگشت طولي نكشيد كه از طرف اردوي عثماني بعد از چنـد درگيـري در                   
و جـاني  كـسب تـأمين   بـراي   ديگر نااميـد شـد و   آقا حمزه. شمزينان اسير و روانه حجاز گرديد       ي  منطقه

قرآني ،  ي ميرزا ابوالقاسم    هخان امير نظام به وسيل      حسنعلي. كرد  بخشودگي خود از جانب ايران تالش مي      
نامـه بـه       بـا ايـن امـان      آقـا  حمـزه . نامه را بر روي آن نوشته بود        برايش فرستاد كه با خط و مهرخود امان       

  .شد ساوجبالغ برگشت و در آنجا كشته
علـي افـشار در كتـاب       ،  انـد   ي ايـن رويـداد نوشـته        چند نفر از نويـسندگان آن عـصر ايـران در بـاره            

  : نوشته است» خ عبيدالهشورش شي ي رساله«
در دوم شعبان عالءالدوله امير نظام بمنظور سركشي سرحدات از تبريـز حركـت كـرد و ازطريـق                   ... «

افرادي را كه در      دهخوارقان و مراغه و ساوجبالغ روانة آذربايجان غربي شد و در مسير مسافرت خويش             
و استعانت قـرار داد و بـه          د مورد توجه  اي ديده بودن    جريان جنگهاي شيخ عبيداله خدمتي كرده يا صدمه       

  .انحاء مختلف از آنان استمالت نمود
وقتي به منطقه الجان رسيد مورد استقبال محمد آقاي مامش واقع شد و چون لياقت وشايستگي او را                  

مـأمور توقـف در سـلدوز       كـه   الملك و عليرضاخان سـرتيپ را         براي ادارة امور آن حدود سنجيد حسام      
امور آن حدود را به محمدآقا سپرد و تأكيد كرد كه باافراد ايل منگور اجازة آمد و شـد                   بودند مرخص و    

ي منگور راكه سپهساالر شيخ عبيداله بود مرده يا زنده     آقا را به آن حدود ندهد و در صورت امكان حمزه         
  .پيش او آورد

بـه    آنجـا و تفقـد و تلطـف       امير نظام پس از اين تمهيد روانة اشنويه شد و پس از سامان دادن به امور                 
نيروهـاي متوقـف      رؤساي ايل زرزا در هجدهم شعبان با شكوه و جالل وارد اروميه شد و مورد استقبال               

  .در اروميه واقع و سپس در باغ دلگشا اقامت گزيد
،  رادستگير سازد آقا وزير فوائد كه در اين موقع در ساوجبالغ بود به فعاليت خود افزود تا بتواند حمزه               

 نيز كه پايان كار شيخ عبيداله را به آن صـورت ديـده و از كـرده نـادم و دركمـال اضـطراب و                          آقا هحمز
دانـستنداولياي دولـت شاهنـشاهي        تشويش و دائماً در خوف و هراس بود چون ايل منگور نيز كـه مـي               



 
 و از   كردنـد    دوري مـي   آقـا  وجود او را موجب فساد دانسته و در انديشة از ميان بردنش هستند ازحمـزه              

 كاكااهللا نام بـه خـدمت وزيـر فوائـد           آقا نمودند حتي كار به آنجا كشيده بود كه برادرحمزه          ياريش ابا مي  
  .پيوسته و در آرزوي از بين بردن برادر و جانشيني اوبود

متوسـل    ديد براي حفظ جان به هـر عـاملي          آور مي    كه اوضاع خويش را چنين ناگوار و رعب        آقا حمزه
خر جمعي از علماء و روحانيون ساوجبالغ را شفيع قرار داده و ازفرمانـده قـوا تـأمين                  شد در اين اوا     مي

  .خواست
 را  آقـا  حـل شـود موافقـت كـرد كـه حمـزه           » دسـت تـدبير   «وزير فوائد كه ميل داشت اين مشكل به         

ز و  مبـر   اي از تيرانـدازان     اي كشيد و عـده      بامعدودي از سوارانش بپذيرد و قبالً براي از بين بردنش نقشه          
 در آنجابنـشيند در كمـين       آقـا  بايست حمزه   اي مشرف به چادري كه مي       شجاعان سپاه خويش را در چاله     

  .نشاند و منتظر ورود او شد
چـادر   آقا با يكصد نفر از سواران مسلح خويش در موعد مقرر وارد اردوي وزير فوائد شد و بـه        حمزه

 واطرافيانش بخاك آقا ازي شروع گرديد و حمزهمعهود راهنمائي گرديد و به محض ورود به چادر تيراند         
  .غلطيدند

اميرنظام نيز  وزير فوائد دستور داد سر او را بريده و براي مالحظة اميرنظام به اروميه فرستاد عالءالدوله       
 دستور داد آن را بر سر نيزه بزنند و در شـهر بگرداننـدو بـه ايـن ترتيـب                     آقا به محض وصول سر حمزه    

  77».ر شيخ عبيداله بسزاي اعمال خويش رسيدسپهساالر و يارغا

  : نوشته استالدوله در خاطرات سياسي خود امين، ي ديگر نويسنده
و او راپـيش    ... خان وزير فوائد عامه بوسائل و رسائل با حمزه آقا طريق مالطفت گـشود               حسنعلي... «

شد و درعين اين مهربانيها خود خواست حمزه آقا مطمئناً به اردوي حسنعلي خان آمده به خيمه او وارد  
ديگر رفت يكباره از پس خيمه        خان برخاست و به خيمه      اي كه از پيش داشته حسنعلي       بر حسب مواضعه  

خان هم كـه در چـادر         چند تير تفنگ گشاد دادند حمزه آقا و كسانش بيروح گشته وفراشباشي حسنعلي            
  78».شود  شدند و غائله ختم ميقربا كشته شدن حمزه آقا قواي اكرادمتواري و متف، بود كشته شد

  
  :كند  را چنين روايت ميآقا قتل حمزه، و نواب صفا

نوشته بود  ) محمدرحيمخان عالءالدوله (ي منگور را كه اميرنظام      آقا آنچه را كه امروز فهميدم حمزه     ... «
آن قـسم   بـه قـر   )  گروسـي   اميرنظام(خان وزير فوائد      سرش را آورده بودند باين تفصيل بوده كه حسنعلي        

 آقـا  رفتـه جمعـي بـه سـر حمـزه           الورود از چادر بيرون      لدي 79خورده او را اطمينان داده بود و آورده بود        
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 را آقـا  جمعي از كسان وزير فوائـد حمـزه  كه ريخته او را با دو سه نفر ديگر پارچه پارچه كردند در حالي   
  80».اند بيخ نمودهشماتت كرده و تو كشته بودند سفراي خارج از اين فقره به دولت ايران

سرتيپي  درجة، بن محمد صادقخان گروس بود) 1318 ـ  1236(خان  وزير فوائد در آن عصر حسنعلي«
وي اولين كس   ،  السلطنه  حسام  فوج گروس بارث از پدرش بوي رسيده بود و در جنگ هرات بفرماندهي            

بـا سـمت   ) ق   ه1290(اروپـا بـسال    در مسافرت اول ناصـرالدين شـاه بـه      . بود كه وارد قلعة هرات شد     
بهنگام وليعهـدي وي در    ،  گروسي مدتي نيزپيشكار مظفرالدين شاه    . وزارت فوائد عامه جزو ملتزمين بود     

فرانسه و انگلستان را يافـت و مـدتي هـم بحكومـت كرمانـشاه                 بعدها سمت وزارت مختاري   . تبريز بود 
ر درگذشـت و او را در       بسمت والـي وارد كرمـان شـد و در همـان شـه             1317در سال   . منصوب گرديد 

اي زبردست و خوشنويس بـوده و انـشاء و            وي نويسنده . اهللا ولي درماهان دفن كردند      آرامگاه شاه نعمت  
است كه بخط بسيار زيبا »  پندنامة يحيويه«و »  منشأت«از آثار وي كتاب . و تقليد بود خط وي مورد توجه

  81».فرزندش نوشته است براي

و ،  خواننـد   مـي »  حيـران «ويـداد را بـه ابيـاتي طـوالني تبـديل و در قالـب                سرايان موكريان اين ر     بيت
  :سرايند مي چنين

  ر،  تؤي له سه ر ئه بيب هه ر، ره تؤي له سه ر ئه خالق هه«
  ر،  دده ئرياده، رانابرن هيچ موقه چي تؤ پثت بث

  ر دثن، مردن و كوشنت و گراين،  رن به سه دده سث موقه
  ٨٢»...ماين،  گزاده و قاره ، بهله موكريان دوو خثص بوون

آنچـه تـو كُنـي    / تنها تويي در آن اوج! يا رب/ خالق يزدان تنها تويي در آن اوج : ي شعر   ترجمه(
 در/ ، مـردن و قتـل و گرانـي        دچار سـه سرنوشـت خـواهم شـد        / رافع نشود هيچ سرنوشتي   ،  اراده

  )...يزاده و قهرمان گيب، مكريان دو ايل بودند
  

  )تبريز(لسلطنه ا  حكمراني نظام
  )1323( شكاك ، جعفرآقااهللا حرمت كالم: 18ي  نمونه

سـركش  سـران ايـل     . ها بود كه با مقامات ايران در اروميه و تبريز كـدورت داشـتند               ايل شكاك مدت  
سرانجام فريب خورده بودند و     دولتي   با كالم شيرين مقامات       اين ايل  ، چون بسياري از سركردگان    ودندب

 آقـا  علي. بودندمشكوك  دولت  مقامات  هر وعده و وعيد     به  لذا همگي   ،  رسيده بودند   قتلناجوانمردانه به   
 به مقامـات ايرانـي      توجه و اعتنا   فرزندش در نقاط مرزي بدون       آقابود و محمد    شكاك كه در زندان مرده    
 درو  د  بـو در تبريز والي    ،  محمدعلي ميرزاي وليعهد كه بعداً شاه ايران شد       ،  كرد  در ميان ايلش زندگي مي    



 
احمـد  . رسـانند ب آقا را به دام اندازنـد و بـه قتـل    سرانجام توانستند جعفر  . بود  تعقيب اين شخص نافرمان   

  :كند خود شاهداين رويداد بوده و چنين نقل مي، كسروي تبريزي
ميـرزا درتهـران      بود و محمدعلي    به هنگامي كه مظفرالدين شاه در اروپا مي       ) 1323 (1284در سال   ... «

جنـبش مـشروطه    داشت در تبريز يك داستان شگفتي رخ داد كـه اگرچـه بـه               مي»  السلطنگي  ائبن«عنوان  
ديرتـر روداده پيوسـتگي       چون با رشتة تاريخ و داسـتانهايي كـه در سـالهاي           ،  دارد  پيوستگي نزديكي نمي  

ن را در    از اينـرو آ    .بسيار كاسـت    آمدهايي بود كه از ارج دولت در نزد مردم          و خود يكي از پيش    ،  دارد  مي
  :نويسيم اينجا مي

السلطنه كه پـس از رفـتن محمـدعلي ميـرزا بـه تهـران بـه پيـشكاري آذربايجـان آمـده بـود                           نظام... 
تبريـز    و قرآني را با دست نوشت و مهر خود برايش فرسـتاد و او را بـه                ،  جعفرآقاي شكاك زينهار داد     به

جعفرآقـا باهفـت تـن از    ،  بودنـد جعفرآقا و محمدآقاي پدرش از پيش با دولت در كـشمكش        ،  خواست
  .السلطنه با او مهرباني نمود ونظام، آمد، بود كه يكي از ايشان ميرزا نام دائيش مي، برگزيدگان كسان خود

رسـيد    بود و آگاهيهايي كه از آنجامي       چون در اين زمان در قفقاز گرماگرم جنگ ارمني و مسلمانان مي           
نگهـداري ارمنيـان      رفت چنـد روزي      نيز هر زمان بيم آشوب مي      شورانيد و در اينجا     در تبريز مردم را مي    

  .را به او سپرد كه با كسان خود بگردد و اگر آشوبي رخ داد جلو مردم راگيرد) تبريز(
ها   و چون از بازارها ياكوچه    ،  گرديدند  بودند و همچنان با تفنگ و فشنگ مي         تا چندي آنان در شهر مي     

  .ادندايست گذشتند مردم به تماشا مي مي
كنان گريخته و چندكسي را با  اند و كسان او شليك ولي يك روز ناگهان آواز افتاد كه جعفرآقا را كشته     

با تلگراف دستور   ،  ميرزا از تهران    چگونگي اين بوده كه محمدعلي    . اند و در شهر تكاني پديد آمد        تير زده 
خان ضرغام را كه      محمدحسينكه  رده  و او چنين درست ك    ،  السلطنه فرستاد كه جعفرآقا را بكشند       به نظام 

چند تني از فراشـان و ديگـران تفنـگ و     داغ بود به سراي خود خوانده و نيز به          از سركردگان سواران قره   
  .وپس از آن جعفرآقا را به آنجا خوانده، هاي سراي آماده گردانيده تپانچه داده و در زيرزمين

و خـودبراي   ،  و آنان را در حياط در پائين گزارده       ،  دهآنكه بدگمان باشد با كسان خود درآم        جعفرآقا بي 
همينكـه نشـسته    ولـي . انـد   كوچكي راه نمـوده ق فراشان او را به اطا.ها باال رفته  السلطنه از پله    ديدن نظام 

  .جعفرآقا جسته و افتاده وجان سپرده. از روزنه او را نشانه گردانيد، ضرغام تفنگي بدست
. اند  ها باالرفته   كنان از پله    و شليك . اند  اند چگونگي را دريافته     از تير شنيده  همينكه آو ،  كسان او در پائين   

نايـستاده و   ،  انـد   يافتـه   و آنان خود را بسر كشتة جعفرآقا رسانيده چـون او را بيجـان             ،  اند  فراشان گريخته 
را به پـشت بـام   اي را باز كرده و از آنجا يكايك باالخزيده و خود  اند و پنجره بانديشه رهائي خود افتاده 
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انـد    و به هر كـس رسـيده      ،  اند  راه افتاده   و از آنجا نيز خود را به كوچه رسانيده و شليك كنان           ،  اند  رسانيده
اند كه دو تـن از ايـشان را بزننـد             السلطنه بيش ازاين نتوانسته     كسان نظام . اند  اند و از شهر بيرون رفته       زده

ايـن داسـتان از   . انـد  و ديگران جان بدر برده، ) بام  پشت يكي را در حياط و ديگري را بهنگام خزيدن به         (
زينهـار شكـستن و كـسي را بـه نيرنـگ      «بـسيار كاسـت    و از ارج كاركنان دولت،  آور بود   هر بار شگفت  

كشتة جعفرآقـا را بـا آن دو        ،  بتاخت و تاز خواهند برخاست      زيرا كُردان بخونخواهي سر برآورده    . » كشتن
و اما آن كُردان كه رفته بودند . براي تماشاي مردم آويزان گردانيدند  چند روزي  قاپو  تن آوردند و در عالي    

و آنان دليرانه بجنگ ايستادند     ،  السلطنه يكدسته سواراز دنبالشان فرستاد كه در ارونق بايشان رسيدند           نظام
بر نشسته از   خود كوشيدند و در ميان زد و خورد زيركانه اسبهايي از اينان بدست آوردند و                  و بنگهداري 

  .رفتند ميان
وخـواهيم  ... محمد آقا پدر جعفرآقا باين دستاويز بار ديگر بنافرماني برخاست و آشوب فراهم گرديد             

  83».ديد كه پسر ديگرش اسماعيل آقا يا سمكو به چه كارهايي برخاست

  :رساند م ميعالي استانبول اين رويداد را اين چنين به اتما سفير دربار قاجار در باب، الدوله ارفع
يك روز يكـي از تنباكوفروشـهاي سلماسـي آمـد بـسفارت و خـواهش كـرده بـود كـه مـرا بـه                          ... «

ــد ــن ، خواســتم.بين ــر م ــه دفت ــد ب ــر خــداي    ، آم ــه اگ ــاده ك ــاقي افت ــه اتف ــا بدبختان ــن روزه گفــت اي
با   اكگفت اين روزها محمد آقا رئيس ايل شك       . هاي اينجا بيفتد بكلي رسوا خواهيم شد        بروزنامه  نخواسته

اينهـا را     روز جمعـه بعـد از رسـم سـالم         ،  اند باسـالمبول    زن و بچه و پسر و چند نفر از اقوام خود آمده           
 زن محمد آقا خودش را انداخته بپاي سلطان ويك دست قرآن .اند در عمارت يلديز بحضور سلطان برده

اينهمـه راه را از     : كـرد   آلود جعفرآقا پسرش با چشم گريـان بـسلطان عـرض            و دست ديگر پيراهن خون    
اهللا را بـه      حاكم تبريز احترام كالم     السلطنه   اولي اين است كه نظام     .ايم  كُردستان باينجا براي دو مطلب آمده     

كلي برداشته و اين قرآن را مهر كرده و قسم خورده كه پسرم راسالمت با خلعت و منـصبي راه خواهـد                   
انه كشته و مقصود ديگر مـا ايـن اسـت كـه شـما               انداخت او را به تبريز خواست با آدمهايش بطورظالم        

اهللا بـه تبريـز رفتـه         بينيـد و خـون او را كـه باطمينـان كـالم              آلود پسرم را به     بچشم خودتان پيراهن خون   
اگر شـما زايـل كننـدگان احتـرام         ،  شماپادشاه اسالم و خليفة پيغمبريد    . السلطنه بگيريد   از نظام ،  اند  ريخته

بينـد    السلطنه را كـه در قـرآن مـي          بايد برساند؟ سلطان خط و مهر نظام      كه  قرآن را بسزايش نرسانيد پس      
گويد كه بوزير داخله ابالغ نمائيد منزل باينها بدهد و اسـباب   شود وبرئيس تشريفات مي  خيلي متحير مي  

استراحت ومخارج بدهد تا باين كـار رسـيدگي نمايـد و حـاال در كمـال راحـت در يكـي از عمـارت                         
ميگوئيـد؟   ايـد و بمـن   گفتم از چه مأخذ اين اخبار را تحصيل كرده       . ند و منتظر امر سلطانند    ا  نشسته  دولتي



 
گفت پيش از اين كه باسالمبول بيايم در سلماس دكان بزازي داشتم و معامله كسان محمد آقا با من بود                    

 خريدهاي خود   اند مرا خواستند ببرند نزدخود و بعضي        و اغلب بدكان ميĤمدند و حاال هم كه اينجا آمده         
حـاال كـه    ،  اهللا هزار آفـرين      گفتم بارك  .اين تفصيل از خود محمدآقاشنيدم    ،  كنند  را از بازار توسط من مي     

شنويد بيائيـد     كنيد ازمحمدآقا غفلت نكنيد پيش او برويد هر چه مي           بصراحت بمملكت خود خدمت مي    
ه بابعالي پيش صدر اعظـم و صـدر         اند ب   دو روز ديگر آمدگفت محمد آقا را با پسرش برده         . بمن بگوئيد 

ولـي قـرار   ، بيند با دولت ايران داخل جنـگ شـود   فقره دولت عثماني صالح نمي    اعظم بĤنها گفته در اين    
اسلحه بدهند پول بدهند برود خودش در تبريز قصاص ، اند كه بخودمحمدآقا همه قسم كمك بكنند  داده
تمـام    آيد و بـه      محمدآقا به تنهائي از عهده كار برنمي       السلطنه بگيرند و ميدانند كه      پسرش را از نظام     خون

آقايان كُرد موصل و وان و تمامي خطة كُردستان امر خواهند داد همينكه محمدآقا باجمعيت خود بطرف                
محمدآقا منصب پاشـا و بـه پـسرش           آذربايجان رفت ببهانه هم مذهبي از هر طرف بكمك او بروند و به            

دو روز ديگـر    ،  دانـد   را پادشاه ايل شكاك مي      دآقا حاال عالمي دارد خودش    محم. اند  منصب ميراالئي داده  
بچند نفر از اصناف و حمالهاي كُـرد منـصب و لبـاس             ،  آمد گفت محمدآقا حقيقتاً خود را پادشاه ميداند       

گي ميدهد و گفت من خود  باشي و سرجوقه گيرد و منصب اون    مي  ميدهد و از هر يك ده ليره بيست ليره        
اند بـراي وقتـي كـه از      اشخاص لباس نظامي مناسب رتبه خود خريده پنهان كرده          د ديدم اين  با چشم خو  
فـي الفـور رفـتم پـيش        ،  گويـد   دانـستم كـه ايـن شـخص دروغ نمـي            چون مـي  . حركت بكنند   اسالمبول

گفــت تـا مــا ايـن تفــصيل   ، خيلــي متعجـب و متحيــر گرديـد  ، فريدپاشاصـدر اعظـم تفــصيل را گفـتم   
كشد خودتان مستقيماً از اين جا برويد بسراي سـلطنتي وبتوسـط              سلطان طول مي  بكنيم بحضور     راپورت

 امر فوري سلطان بوزيرداخلـه و رئـيس         .تحسين پاشا مراتب را بعرض سلطان برسانيد اين كار را كردم          
در منزل  . نظميه صادر شد كه فوراً مأمورين بروند به منزل محمد آقا و هر چه پيدا كردندبعرض برسانند                

 آقا چندين احكام كه حاضر كرده بودند باكراد بفروشند و درمنازل ساير اكراد عين لبـاس نظـامي                   محمد
امر شد كه همة آنها را گرفتـه حـبس كننـد و             .كه خريده بودند با احكام بدست آوردند و راپورت دادند         

فـت و در خانـه      محمدآقا را كه حبس نكرده بودنـد ر         زن. لقب پاشا و ميراالئي را هم از آنها پس گرفتند         
بعد از يك ماه امـر شـد كـه محمـدآقا را بـا سـاير اكـراد              . شد  شيخ ابوالهدي بست نشست و باو ملتجي      

  84».بروند و خودشانرا بچهريق برسانندكه مرخص كردند و قدري مخارج دادند 

  :سرايد  را چنين ميآقاي قتل جعفر سرايي واقعه بيت
  ؛ثد كي به ناوداثباروكي قول دايه، رو ليه يه كه له گه جي و ، لهنگيين  ئاغاوو، الوو، كه له چاريه رهثر ئه«

  ران؛ثهدة ئ عه يل ي وهصته ماثوكه ون كه له سريانه بوشي تاعؤخ يا خوا نه
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  » ره الي من وه«وسي كه ون) ر ئاغا وره كيژي جه(زار ص باوكي گوؤكه نامة ب
  قيوي؛ رزي چه ك له عهثر نگه ك له يدا وهذ نگة شه  له جهؤ ئاغاوو، الوو، تثر ئه
  واين، ثژ و ككه  ؤص و چيقينة  پادشاي راستهؤي چاوي دوژمناين، تصق چه
  مه دوژمنه؛ث ئص گه وه له رينه رشي به  ئاغاوو، الوو، عامسان به عهثر ئه

   رانثهدة ئ عه يل ي وهصته ماثوكه ن كه له سريانه بوشي تاعوؤخ يا خوا نه
  اليه؛ ربهكه كاين  يده ين دراوه به سهثگرياوه، مزگ اييژن و شثو جوران بث وثزيور له ته

  ؛ثياند گه يان نهؤخ) ر ئاغا وه مام و براي جه(ئاغا  رئاغا و مسايل مه دا ته مه و ده  چي لهؤب
  85» رانثهدة ئ عه يل ي وهصته ماثوكه ن كه له سريانه بوشي تاعوؤخ يا خوا نه

اي عميـق     جـايي كـه در دره     ،  يق چند رنگ ساكني   آه اي آقاي جوان كه در چهر      «: ي ابيات   ترجمه(
به خانـه وليعهـد ايـران       ،  استجريان  الهي مرض طاعون كه در      / اي در آن جريان     واقع و رودخانه  

آه اي آقاي جوان تو     / ،  بيا نزد من  : نوشته بود ) دختر جعفر آغا  (اي براي پدر گلزار       كه نامه / ،  افتد
 واقعـي  هشـا دتـو پا ،  ه در زمين؛ خاري در چشم دشمناني      در ميدان نبرد چون لنگري هستي فرو رفت       

الهـي مـرض    / / آسمان با عرش برينش بـا مـا دشـمن اسـت           ،  آه اي آقاي جوان   / كوه و بياباني؛    
جشن و شادي به پا     ،  در تبريز خراب شده   / ،  به خانه وليعهد ايران افتد    ،   است گردشطاعون كه در    

ـ  (چرا در آن دم تمرآغا و اسماعيل آغـا  / دان اند و مژده به سادات كربال هم داده         كرده رادر عمـو و ب
  ).به خانه وليعهد ايران افتد،  استچرخشالهي مرض طاعون كه در / خود را نرساندند؟ ) جعفرآغا

  

  :  بخش چهارم
   عصر پهلوي

   اميراحمدي
   كُردت و سران اياليتأمين رضاشاه: 19ي  نمونه

به   همان شيوه حكمراني نسبت   ،  ار آمدن رضاخان پهلوي   بعد از انقراض سلسله شاهان قاجار و روي ك        
هاي   سپهبد حسين فردوست يكي از نزديكان محمدرضا شاه پهلوي دريادداشت         . رهبران كُرد پيروي شد   

  :نويسد خود مي
او بعـد از      اميراحمدي بعنوان امير لشكر نيروهاي غرب شهرت يافت       ،  در جريان سركوب كُردستان   ... «

سـران قيـام كُـرد از       .فريب دهـد  »  تأمين« تعدادي از سركردگان كُرد را به بهانه         چند سال جنگ توانست   
اميراحمدي خواستند كه رضاخان به آنان كاري نداشته باشد و ايـن مطلـب را برپـشت قـرآن نويـسد و             



 
فـاتح  «اميراحمـدي هماننـد   . رسـيد  امضاء نمايد به هر تقدير قيام كُردها بعد از چهار سال جنگ به اتمام           

تنها سپهبد عصر رضاخان بود و بالفاصله او كه وارد تهران شد رضاخان وي را رتبة سپهبدي داد          »  غرب
شد ولي اميراحمدي كه در كُردستان طالجات زيادي          نشين كرد و بعد كار بي اهميتي به وي داده           را خانه 

 تماماً در خيابانهـا و       خانه رساند كه   500توانست ثروت خود را به        با مقداري از اين پول    . جمع كرده بود  
در دورة  .  فرمانـدار نظـامي تهـران شـد        1320در شـهريور    . حسن آبـاد بـود      هاي اطراف چهار راه     كوچه

  .محمدرضا شاه سناتور شدو تا آخر در اين مقام بود
تا جدا از رضـاخان هـيچ نخبـه و           عد از فتح غرب فقط بخاطر اين بود       امير احمدي ب  كردن  نشين    خانه

فرامـوش  را  اميراحمدي در كُردستان جمع كرده بود       پول و ثروتي كه     ضاخان  ر. اشدشخصيت ديگري نب  
  86».كرده بود
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  :  بخش اول
  1880قيام 

   توضيح چند واژه
دولـت  ، ليجنبش م، حس ملي، هاي ملت  غرب تاكنون بر سر تعريف مشخص از واژه    متفكرانگرچه  

ولي ، اند نرسيده كامالً به توافق، ملت ـ دولت ، دولت ـ ملت ، توانايي ملي، آرمان ملي، دستاورد ملي، ملي
اقوام اروپا نشأت     ي خاص جنبش ملي     ي آنان يك چارچوب كلي است كه آن هم از تجربه            در ذهن همه  
  .گرفته است

، چون روند توسعه در آسـيا ، د هستند ها داراي پيچيدگي خاص خو      در كشورهاي جهان سوم اين واژه     
 واحـد   دولت،   اگر در بيشتر كشورهاي اروپايي     .آفريقا و آمريكاي التين مسير متفاوتي را طي كرده است         

داده باشد و ملت به معناي ساكنين دولتي به كاررفته دولت  تشكيل ، بوده باشد و اتحاد ملي  سياسي ملت 
، سياسـي ،  اجتمـاعي ،   اقتـصادي  توسـعه شـرايط   وع تغيير و     ن دردر ديگر كشورها به علت تفاوت       ،  باشد

دولتي وجود  چون  . نيستندآنجا منطبق   هاي زندگي     در همه جا و هميشه همان تعاريف واقعيت       ،  فرهنگي
شـده    ملتي تقسيم ،  ملتي بدون دولت  ،  ي يك ملت  ، دولت يدو ملّت دولت  ،   است  ملتكه داراي چندين    دارد  

  . در جهان داريمدولتو سرانجام ملتي بدون هيچ ، ند دولتملتي داراي چ، بين چند دولتدر 
در ايـن   ،  اگر معيار نامگذاري گروهي كثير از مـردم بـه عنـوان ملـت بـسته بـه داشـتن كـشور باشـد                       

اقـوام  توسعه و رشد    روند  . بايد تعدادي از اين اقوام از جمله كُرد جزو ملت محسوب نشوند             مي  صورت
و چون هـر ملتـي شـيوه    ، اگر در بعضي جهات شباهتي داشته باشند ،    شدن ملتي    پروسهدر  زير سلطه   

ـ شك مقداري هماننـدي دار      بي،   است طي كرده توسعه مخصوص خود را     تغيير و رشد و      بـه همـين    . دن
 ه و زمان و مكان جداگانه محتوا و مفهوم و معنـاي ويـژ            ها هم هر كدام خود در       خاطر است كه اين واژه    

  .خاص خود را دارد
   ولت اسالم و د

جـدا از    ملـل دنيـا را بـا قـدرت سـالح             نمودو تالش   كرد   ظهور   فراملياسالم چون يك ايدئولوژي     
در ،  بـر اصـل ايمـان بـه خـداي يگانـه و پيـام محمـد و روش اسـالم                    ... رنگ و ،  نژاد،   زبان هاي  تفاوت

 سياسـي  هـاي  حاكميـت تـشكيل  . ي يك قدرت سياسـي متحـد نمايـد          تحت سايه ،  يك دولت   چارچوب
هـا    چـون آن  ،  با تفكر فقهاي اسالم سازگار نبود     .. .رنگ،  زبان،  نژادهاي    تفاوت مستقل بر اساس      هجداگان

ي   بود كـه شـامل همـه      »  داراالسالم«كه  »  دارالسالم«يكي قلمرو   ،  جهان را به دو قلمروتقسيم كرده بودند      
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» دارالكفـر «كـه   »  بدارالحـر «و ديگري قلمرو    ،   ملي بود   در نظر گرفتن تفاوت    بدون،  مسلمانهاي    دولت
  .حكمران داراالسالم بود خارج از مرز اقتدار خليفههاي  دولتبود كه شامل 

سـازي مـسلمانان در       بايـست در تـالش مـداوم بـراي آمـاده            و مقامات داراالسالم مـي    »  اميرالمؤمنين«
قـسمتي  تجزيـه   . ي مرز قلمرو داراالسالم و كوچك كردن و اشتغال قلمرو دارالحـرب باشـند               توسعه  راه

غيـر   هاي  قلمرو خليفه ـ سلطان بر اساس ازازقلمرو داراالسالم براي تشكيل يك دولت جداگانه مستقل 
امپراتوري عربـي ـ اسـالمي در    . بايست با زور به زير فرمان درآيد  ميكرد و  ميقلمداد» ارتداد «،را ديني

بعدها امپراتوران ترك عثماني نيز     . اموي و عباسي بر اين شالوده استوار بود       ي    سلسلهاوايل صدراسالم و    
  .اي از آن است پيروي كردند موضع عثماني در پاسخ حكومت افغان نمونه از همان روش

، مبنـي بـر   ها بر ايران مسلط شدند و اشرف افغان تالش كرد فتواي سـلطان عثمـاني     هنگامي كه افغان  
ر انجمني عظيم از مفتي و روحانيون د، اي به وي نوشتند    بدين منظور نامه  ،  كسب كند   را مشروعيت خود 
  : مفتي اين چنين فتوا داد،عثماني بزرگ و مقامات

  ؟  قبول كردن حكومت دو امام به يك مرتبه جايز است يا نه:سؤال... «
، تواننـد حكومـت نماينـد        اتفاق جميع فقها بر اين است كه دو امام در پهلـوي يكـديگر نمـي                :جواب

  . مانند محيط هندوستان در ميان ايشان واقع باشدبايد يك مانع و حايل عظيمي مي
 پس اگر همه مسلمانان به اعليحضرت سلطان البحرين و البرين زاده بزرگترين سالطين وامامان       :سؤال

ظلـم و تقلـب       اي بـه    اول و منهدم كننده همه اهل بدعت اظهار خدمت و اطاعت كردند اگر يـك نكـره                
باشندمتصرف شود و اگـر آن        تعلقات محل مغضوبه و مفتوحه او مي      نواحي اصفهان را به بهانه اينكه از م       

شخص ادعاي امامت كند و بعضي از مسلمانان او را تصديق نمايند وفرستاده را بـا يـك مكتـوب نـزد                      
اعليحضرت سلطان بفرستد و غرورش بقدري باشد كه ازاعليحضرت خليفه كه خداوند اركان دولـت او               

اند   اي استرداد واليات وممالكي را كه عساكر منصوره از رافضي ايران گرفته           را پايدار و استوار بدارد ادع     
  ؟ نمايد حكم عادالنه در حق آن مردچيست

  
اگر ترك ادعاهاي سفيهانه راگردن بـه       ،  ها است كه بايد معزول كرد        آن مرد نكره يكي از ياغي      :جواب

 در بي اطاعتي وسركشي اصرار نمايد اهللا في االرض در آورد بسيار خوب و اگر قيد اطاعت و بندگي ظل
مخالفت فرقه ديگر برخيـزد ياغيـان         اي به   اگر يك فرقه  «حكم آن را خداوند مجيد در قرآن فرموده است          
اگـر دو امـام بـه يكبـار         «فرمايد    حديث كه مي    و موافق » را بكُشيد تا وقتي كه به اطاعت خداوند در آيند         

  1».شيدادعاي امامت نمايند يكي از آن دو را بكُ



 
هـدف  ايدئولوژي اسالمي را    توسعه و گسترش    ،  و اقتدار خود  »  عيتوشرم «احرازدولت عثماني براي    

 ونشين آسـيا و آفريقـا         ي نواحي مسلمان    تعرض به همه    و كردند  هاي خود اعالم مي     لشكركشيو آرمان   
  .دادند را تحت نام جهاد اسالمي انجام مياروپا  نشين مسيحيي نواحي  اشغال همه

 ي عربي ـ اسالمي در قرن هفتم مـيالدي فـتح شـد    هااز طرف نيروشان  ميهنبعد از اينكه ، عشاير كُرد
و موطنـشان قـسمتي از قلمـرو داراالسـالم عربـي ـ امـوي و عباسـي و بعـدها            شـدند مسلمانهمگي 
 ،فـارس ،  ركت،  كُردها در طول تاريخ نه تنها نتوانستند همانند اقوام ديگر منطقه عرب           . عثماني شد ـ  تركي
ها بر اساس ضعف  بلكه در چارچوب اين امپراتوري، ي خود را تشكيل دهد دولت ويژه.. .ارمني، تركمن

اميرنـشينان بـومي كـم و بـيش در          ،  اسـتانبول ،  بغـداد ،  سياسـي شـام    ــ  مـذهبي  حاكميت مركزي    تو قو 
  .اند دهدر داخل قلمرو داراالسالم تحت اقتدار ظاهري خليفه ـ سلطان باقي مان كُردستان

بـراي  بـود او نيـز      باسـتاني   ايـران   »  شاهنـشاهي «احيـاي دوبـاره     براي  امپراتوري صفوي كه در تالش      
نـواحي  بهانه و خميرمايه لشكركشي بـه  ايدئولوژي اسالمي را  ، گسترش   شرعيت و اقتدار خود    قبوالندن
مذهبي جدا از ، يشدن از تسلط ديني ـ سياسي دولت عثمان خارج شدن براي  و، نشين آسيا كرد مسلمان
و دو دولـت اسـالمي ناسـازگار       ،  مذهب رسمي خود كرد     را  يعني مذهب شيعه   عثماني هاي  سني   مذهب

  .و مدت چهار قرن دررقابت ماندندشد تشكيل 
عثمـاني ـ    بعد از اولين جنگ، ندكُردستان كه چندين اميرنشين بومي نيمه مستقل به وجود آمده بوددر 

اميرنشينان غرب  . ند اين دو دولت تقسيم شد     نينقواه تناسب وزن و اقتدار      ب) 1514(صفوي در چالدران    
هـم تحـت تـسلط      كردسـتان   وشمال و جنوب كُردستان تحت تسلط ظاهري عثماني و ميرنشينان شرق            

  .بدون اينكه هيچكدام خودمختاري خود را از دست دهند، درآمدند صفويه
  

   2 كُردستان تحت تسلط مستقيم روم و عجم

، بوتـان ،  حكاري،  بتليس،  ي اميران خودمختار كُردستان عثماني      عالي همه    دوم قرن نوزدهم باب    در ربع 
، اردالن،  بابان و در طرف ديگر نيز دربار قاجار اميرنـشينان خودمختـار كُردسـتان ايـران               ،  بادينان،  سوران
  .ندكرد مستقر هاموكريان را برچيدند و قدرت مركزي ايران و عثماني را در آن، لرستان

در حـال  بـه سـرعت   .. .نظامي، فرهنگي،  سياسي،  اجتماعي،  اقتصاديميادين  در آن زمان ملل اروپا در       
 و حضور نمايندگان مردم در زندگي       ه بود اساس تشكيل دولت تازه شد    »  ملت«. قابت بودند پيشرفت و ر  

فاصـله  بيـشتر   مردم  هاي عثماني و ايران هر لحظه از          ولي در اين هنگام دستگاه    . بيشتر شد   سياسي دولت 
هاي  دول اروپايي ضمن اشغال سرزمين. رفتند استبداد و ضعف و پوسيدگي مي طرف بيشتر به گرفتند مي
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دو دولـت زيـر بـدهي سـنگين و نفـوذ      هر . نابرابر و سختي را بر آنان تحميل كردند       هاي  معاهده،  فراوان
سيـستم  خواري از باال تـا پـايين بـه        همقتدر اروپايي افتاده بودند و فساد و رشو         هاي   قدرت دولت  مخرب

خود را با قيمـت گـزاف    پست و مقام    داشتند  مقامي  كساني كه در دولت      . سرايت كرده بود   اداري كشور 
نـه در عمـل و نـه در         » دارالكفـر «و  »  داراالسـالم «ديگر  . خريدند  عالي و دربارمي    از مقامات نزديك باب   

  .تئوري ارزش چنداني نداشت
عـالوه  ،  جـاي آنـان  بـه كُرد و استقرار دستگاه حاكميت مركـزي ايـران و عثمـاني           خلع قدرت اميران    

بلكه وضـع معيـشتي مـردم را از سـابق     ، براينكه قدرت و امتيازات را از صدر طبقات جامعه كُرد گرفت       
، تـشكيل دادگـاه  ،  و كارآمـد يننـو مـديريتي  مقامات ايران و تـرك بجـاي ايجـاد دسـتگاه     . بدتر كرد  هم

، دانـشگاه ،  كارخانـه ،  مدرسـه ،  بيمارسـتان ،  هـاي جديـد     ايجاد راه ،  ها   در همه عرصه    مردم مشاركت دادن 
ظلـم و   كـه نتيجتـاً      3،  روا داشـتند  كُردستان  كردها و   ستم بيشتري به     با آمدن خود     ...روزنامه و ،  چاپخانه
  :آنان موجب شد كهخفقان 

  . ـ گماردن مسؤوالن ناشناس مستبد بجاي مسؤوالن سرشناس بومي1
  . كُردنيروهاي اشغالگر و سركوب مردمبراي پادگان و  ـ استقرار قلعه و پاسگاه 2
  . ـ افزايش ميزان ماليات و سرانه سنگين و رشوه3
  . ـ دستگيري و تبعيد و قتل و غارت بدون هيچ بازخواستي4
  .بدون بازگشت به موطنشانو جنگ، سربازي به اجباري جوانان دستگيري و اعزام  ـ 5

 بـزرگ و    هاي   لشكركشي با اشغالگران قاجار و عثماني كه       اخانان كُرد ب  و تعويض   ساس تغيير   بر اين ا  
. شـدند   محافظت مي نيروي مسلح سركوبگر هم     توسط   و   داد  روي مي و جنگ و درگيري خونين        طوالني

اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي را بـراي مـردم كُردسـتان بـه ارمغـان                  ،  زندگي  نه تنها پيشرفت  
ستم ملي هم افزودنـد و در  بر تر كردند و    ياوردند بلكه بارستم اقتصادي و اجتماعي مردم را هم سنگين         ن

  .دربار قاجار ستم مذهبي هم بر آن افزوده شد ايران در سايه
ــر در دوره ــان  ي شــرف اگ ــداً در دوره) 1604 ـ   1543(خ ــاني  و بع ــد خ ، )1707 ـ   1650(ي احم

احـساس نيـاز بـه همبـستگي و تـشكيل           ،  احساس كُرد بودن  ،  و عثماني بيگانگي كردن از ايران       احساس
مستقل نيرومند كُرد كه كُرد و كُردستان را از تجاوز و رقابت نارواي اين دو نيروي بيگانه محفوظ                    دولت
بـاقي  »  مم و زيـن   «و  »  شرفنامه «البالي كتاب هاي فرزانه در      همچون آرمان و آرزوي شخصيت    ،  دارد  نگه

، ي آن روز    سياسـي و فرهنگـي جامعـه      ،  اجتمـاعي ،  دليل عدم وجود شرايط مناسب اقتـصادي        به،  ماندند
 يمردم و جنـبش عمـوم  و مطالبه به خواست تبديل ي جامعه نشد و  ي برگزيده ايدئولوژي طبقه تبديل به 



 
هـاي گسـسته و ناكامـل و منقطـع از هـم در             بـه صـورت حركـت و عمـل         19قرن    ي اول   در نيمه ،  نشد

عمالً به منصبه ظهـور رسـيد و        بابان و سوران و بوتان      ،  و در نواحي ميرنشينان بتليس    محلي  هاي    جنبش
لـي  مهـاي      كه همزمان با پيروزي ملل آلمان و ايتاليا در تشكيل دولت           19در ربع آخر قرن     ،  گر شد   جلوه

سـلطه  از  ي  آزادبـراي   ،  ...يونان،  روماني،  ربص،  بلغار،   ملل بالكان  ات مبارز گسترشو همزمان با    متحد  
.. .سياسـي ، اجتمـاعي ، داخلي عميقي بـر مـسائل اقتـصادي   تأثيرات  ها و تشكيل دولت ملي مستقل         ترك

ها   آنكه  وري فرسوده و سفاكان عثماني و قاجار        ط مستقيم امپرا  سلطهتحت  كُردها   و   نهادمردم كُردستان   
 به رهبـري    هامبارزه كُرد نگام  در اين ه  .  درآمد هاي امپرياليست مقتدر اروپا شده بودند       هم محافظ دولت  

توان آن را آغـاز       اي يافت كه مي     مسير تازه ،  )1883 (شيخ عبيداله شمزيني  ،  روشنفكر انقالبي  مرد و   بزرگ
آزادي  كلي استراتژي ملي كُـرد در راه         طراحي چارچوب و  »  بيداري ملي « به   هاكُرد »  ملي احساس«تغيير  

  4.دولت مستقل دانست و اتحاد و تشكيل

    در اولين پارلمان عثماني كُرد
كـه  » كيـارش «عالي خواستند كه با       پروتكلي از باب  امضاي   با   1877 مارس   21شش دولت اروپايي در     

آن زمان در بالكان قيام كرده بود از در صلح درآيد و از آن سرزمين بـه بهانـه اينكـه زبانـشان اسـالوي                         
عثمـاني را در صـورت عـدم        ،  مروسـيه هـ   ،  در همـان پروتكـل    . دسـت كـشد   ،  ودينشان مـسيحي بـود    

  .ه بودهايش تهديد به جنگ كرد خواسته قبول
اي   و عـده  ،  جلـسه داد  تشكيل  روسيه  در خصوص بحث اين تهديد      منحصراً  »  مجلس مبعوثان «متعاقباً  

عالي خالي بودن خزانه دولـت و كمبـود پـول و درآمـد را بهانـه قبـول شـروط سـنگين                         ازمقامات باب 
  :ي كُرد در مجلس اظهار داشت كه يك نماينده، داروپايي كرده بودن دول
توانيم اين را باور كنيم درحاليكه شـما   ما چگونه مي، گوئيد دارائي در تنگناي سختي است      شما مي ... «

منازل تزئين شده با وسايل شيك وكالسكه با اسـب قـشنگ            ،  شمايل رنگارنگ ،  در اين پز و افاده هستيد     
  داريد؟

تـا زمـاني كـه درسـرزمين        . با چشمان خود مشقت و بدبختي زندگي ما را ببينيد         به كُردستان بيائيد و     
شمايل رسمي نايـاب       ولي شما را كه با اين      .پوشيدم  دار همانند سايرين مي     خود بودم هميشه لباس وصله    

، هـاي رنگارنـگ     نه دكان ،  رفتم  زحمت به خود داده و به بازار دالالن       ،  و زيورآالت ديدم خجالت كشيدم    
جهت حفـظ كـشور و جلـوگيري از            حال .باس را خريدم كه اكنون به تن دارم تا همانند شما باشم           اين ل 

دار و    اين لباس را هم فروخته و لباس وصله         ام در صورت لزوم     آماده،  مداخله بيگانگان در امور كشورمان    
  5».كهنه خود را بپوشم
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  :توان چند مسئله را استنباط كرد در اظهارات اين نماينده مي
اي كه در روش زندگي طبقه حاكم ترك و مـردم كُردسـتان وجـود داشـته      عمدهي طبقاتي  فاصله ـ  1
  .است
  .ي تدابيري براي عدم قبول درخواست بيگانگان  ـ به مخاطره افتادن استقالل دولت عثماني و ارايه2
  . ـ خواستي آگاهانه با نداي بلند در جهت بهبود معيشتي مردم كُرد3

اي از روشـنفكران كُـرد        گمان نمونـه    كه بي ،  ند بيداري نماينده كُردي است در مجلس      ها همگي س    اين
شـيخ  از شواهد و قرائن احتمـاالً        اين نماينده مجلس معلوم نيست چه كسي بوده ولي           .درآن عصر است  

  . بوده استعبيداله
    شيخ عبيداله

طريقـت در ميـان مـردم       ايـن   ،  زماني كه موالنا خالد شارزور به احيـاء طريقـت نقـشبندي روي آورد             
 تـرويج   مختلف و دوردست به   ها روحاني سرشناس در نقاط        ده،  يافتگسترش  در اندك مدتي      كُردستان

مهـاجرت  بعد از   . بر حول آنها گرد آمدند    و هزاران مريد و منسوب و صوفي         پرداختند   طريقت نو  افكار
 دو نفر از خلفايش بيـشتر از همگـي نفـوذ   ، و بعدها به طور دائم به شام      ) 1820(ناگهاني موالنا به بغداد     

و رهبـري   » ارشـاد «شـان مركـز مهـم         يكي شيخ بياره و ديگـري شـيخ نهـري بـود كـه خانقـاه               ،  داشتند
  .طريقت جديد شد ترويج

 گفتند ميچنانكه خود ، سادات بودن بودند و از نظر معنوي و مادي صاحب نفوذ ،خاندان شيوخ نهري
 ميان آنها پـرورده روحانيون بزرگ و مشهوري در ،  دينياز لحاظ كه 6بودندشيخ عبدالقادر گيالني    ي  نوه

و ايـن بـار قـدرت       ،   بودنـد  هاي زياد و امالك كشاورزي فـراوان        از نظر مادي صاحب آبادي      و شده بود 
  .قدرتمندتر از قبل كرده بودها را  ديني و اجتماعي و سياسي آنجايگاه ،  هميارشاد طريقت

داراي معلومات ديني بااليي ين خاندان مقتدر و بزرگ بود كه عالوه بر سيد بودن            شيخ عبيداله فرزند ا   
  7. آبادي بود200و مالك قريب بود 

  :لُرد كرزن گويد. مرشد طريقت نقشبندي شد، عبيداله بجاي سيد طه پدرش
 م كُـرد  به حدي كه رفتـه رفتـه وي را رهبـر قـو            ،  آوازة تقديس و كارداني او همه جا را گرفته بود         ... «
كرد و در اداره كردن امور باقدرت و   نفر پذيرايي مي1000 تا 500روزانه در ديوانخانه از ... نگريستند مي

  8».رفت نمود و در واقع شهريار كوچكي در ميان كُردها به شمار مي هيبت رفتار مي

يخ از آنجـا    بـود كـه شـ     »  رابطـه  «ايجـاد و مركـز    ،  مركز ارشاد شيخ و تجمع خلفـا و مريـدان         ،  خانقاه
و كرد كـه از صـدها خليفـه و مريـد و صـوفي در اقـصي نقـاط كُردسـتان                 سازمان وسيعي را مي     رهبري



 
در ، خانقاه يا در واقع بارگاه ديني و دنيـوي خانـدان شـيخ عبيدالـه        . اسالمي تشكيل شده بود    كشورهاي
لحـاظ جغرافيـايي در   ي شمزينان از واليت حكاري بـود كـه از       نهري هم روستايي در منطقه    ،  نهري بود 

  .قرار گرفته بود مركز كُردستان
را  كه سلطان حميد نداي جهاد مسلمانان براي غزوه عليـه روس     ) 1877(هنگام جنگ روس و عثماني      

شيخ عبيداله با چند صد تـن از مريـدانش بـه ايـن نـدا پاسـخ داد و بـه جبهـه بايزيـد كـه از                             ،  داده بود 
از سراسـر   در روزهاي جنگ قريب پنج هزار كُرد كه         . زيمت كرد ع،  ها به اشغال در آمده بود       روس  طرف

گرچه نيروهاي ميليشاي كُرد در سرنوشـت       . آمده بودند به زير فرمان شيخ بسيج و آماده شدند          كُردستان
، و جنگ با پيروزي روس و شكست عثماني خاتمه يافـت          ،  مهمي نداشت يا  تعيين كننده   نقش    اين جنگ 

 هوشياري سياسـي شـيخ      .يداله در ميان كُردان بيشتر از گذشته قدرت گرفت        شيخ عب  و جايگاه    مقامولي  
 و  بدست آورد ضعف و كمبودهايش    و  بهتري از وضع داخلي امپراتوري عثماني        و شناخت شد  تر    عميق

هـا را   ي عثماني و نفوذ مؤثر بيگانه و رابطه ميان دولـت  و جهاد و نوع غزوه    ديني  دولت  وضعيت طبيعي   
 آشـنايي بهتـر از اوضـاع بـد          كردسـتان بـا   هاي كُرد و نـواحي        العات بيشتر از شخصيت    بااط .ياد گرفت 

  .ي نظامي هم كسب كرد اسلحه و مهمات نظامي را به چنگ آورد و تجربه معيشتي كُردستان مقداري
كـه  نه تنها به عنـوان شـيخ طريقـت بل         ،  اش در منطقه    مركزيت شيخ عبيداهللا در ميان ملت كُرد و آوازه        

  .سياسي و نظامي درخشيد، يك رهبر سرشناس دينيهمانند 
  

  :  بخش دوم
   اصول استراتژي ملي شيخ عبيداله

 بعـد   .به بارگاه خود در نهـري برگـشت       )  م .1877(شيخ عبيداله بعد از خاتمه جنگ روس و عثماني          
و بررسـي قـدرت مركـزي هـر         ،  عالي و دربار قاجـار      ازتحليل اوضاع داخلي كُردستان تحت تسلط باب      

ان دوست،  نيروي اصلي الزم  ،  ينهايآرمان  . ريزي نمود   استراتژي خود را پايه   ،  دوامپراتوري و اوضاع جهان   
   . را تعيين كردفعاليت جنبش و راههاي تحقق آنهاهاي  عرصه، شانضعفدشمنان و نقاط پيمانان،  و هم

  جوانـب متعـدد    متما وي بجاي نمانده كه      1880قيام از خود شيخ و يا    سند مكتوب و آشكاري     گرچه  
  :تمامي اسناد بجا مانده مانندبا كنار هم قرار دادن دوباره ولي . را نشان دهد اش استراتژي

  ،  شيخ در نهري1880بيانات ژوئيه 
   است؛الدوله حاكم اروميه و دكتر كوچران و كُردهاي مرزي نوشته هايي كه به اقبال نامه
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  ؛ است انجام گرفتهآبوت و خارجيان ديگر،  با كاليتوني كهمذاكرات
  وان و تبريز؛، بريتانيا در ارزروم، هاي روسيه گفتگوي نمايندگانش با ديپلمات

  ؛هاي روسيه و بريتانيا در تهران و تبريز و استانبول و ارزروم و وان گزارش سفير و ديپلمات
تـوان   مـي ه كرساند  اش را مي همگي ديدگاه كلي استراتژي، ...هايش در رويدادها گيري  همچنين موضع 

  .بدان نگريست و كاوش كرد
  :تابوده »  تشكيل دولت مستقل كُردستان«آرمان استراتژي شيخ 

تنهـا بـر    .. .ي زبـان    لهجـه ،  ناحيـه ،  تيـره ،  هاي خاندان   ي كُردها را بدون در نظر گرفتن تفاوت         ـ همه 1
  .جدا سازد)  ايران و عثماني(پيوند ملي جمع و از دو دولت اسالمي  اساس

  .هاي قاجار و عثماني را از كُردستان بيرون راند يعني امپراتوري، ان كُردـ دشمن2
  .عالي و قاجار خارج و متحد سازد ـ هر دو قسمت كُردستان ايران و عثماني را از تسلط باب3
  .و تمدن را در كُردستان تأمين نمايد، صنعت، تحصيل، بازرگاني، ـ امنيت جان و مال مردم4
ارمني و آسوري و هموطن كُرد را بر اساس عـدم تمـايز ديـن       ،  ا اقوام مسيحي  ـ همكاري صميمانه ب   5

  .ها برقرار نمايد واحترام متقابل با آن
  .را ايجاد نمايد) حجاز و مصر، بغداد، واليات موصل(پيماني با اقوام مسلمان ايراني و عرب  ـ هم6
  .ـ جلب رابطه سياسي و قانوني دول بزرگ اروپايي7

  .ماسي و نظامي خود را به كار بندد، ديپلبايست اقدام سياسي اهداف بزرگ ميبراي تحقق اين 
   فعاليت سياسي

   سازي مردم كُردستان  آماده

 بتوان از كه،  و مقتدري به عنوان پايتخت   واحداز مركزيت   هيچ وقت   ،  كُردستان در طول تاريخ معاصر    
،  با گذشت زمان بتواند زبان و فرهنـگ متحـد          تااست   برخوردار نبوده    اداره كرد، كُردستان را     آنجا تمامي 

را تـشكيل دهـد كـه از زبـان معيـار            ...  و فرهنگي واحد   و سازمان اقتصادي ،  سياسي واحد   نوع حاكميت 
 بـرعكس هميـشه تحـت       .كُردي استفاده كنند و در چارچوب كردستان آنها را مستقر و محكـم گردانـد              

آن از يك طرف و نوع سيستم زندگي اجتماعي آن از            و كوهستاني بودن  است  تسلط اشغالگر بيگانه بوده     
هـاي   ها نيز حاكميت    آن،  ي را فراهم كرده كه هر بار باضعف حاكميت بيگانه در مركز           ا زمينه،  طرف ديگر 

در عصر خلفاي عباسي كه خالفـت ضـعيف         . ريزي كنند   خودمختار بومي جداگانه را در مناطق خودپايه      
در گوشـه و كنـار امپراتـوري عباسـي چنـدين            ،  كاهش يافت  مروقلبر نقاط دوردست    آنها  شد و تسلط    

»  داراالسـالم «گرديدند كه اسماً تحت حاكميت خليفه يعني          تأسيسكُردي  اميرنشين مستقل و خودمختار     



 
امـا  ،  ميدان تاخت و تاز و لشكركـشي مغـول و تركمـان گرديـد               گرچه منطقه خاورميانه تبديل به    . بودند

و موجوديـت خـويش را حفـظ        باشند  همچنان توانستند ماندگار      ا چندين قرن  ه  تعدادي از اين اميرنشين   
  .كنند

در آغاز قرن شانزدهم كه كُردستان عمالً بـين ايـران و عثمـاني تقـسيم شـد و سلـسله توافقـاتي كـه                         
نادرشـاه  ،  1639 پيمـان زهـاب      :ها جهت تعيين مرز دو كشور صورت گرفـت از جملـه             درخاتمه جنگ 

اي   مسير طوالني مرز دو امپراتوري به گونـه       ،  1847 و پيمان دوم ارزروم      1823روم  پيمان اول ارز  ،  1746
  .از شمال تا جنوب يعني از قلب كُردستان گذشتكه شد 

 يك دولت سني و يك دولت شيعه با دو زبان رسمي و دو فرهنـگ جـداو        رتقسيم سياسي كُردستان ب   
 وهمچنـين  .ن مردم كُرد كامالً جدايي انداختبي، دو نوع سازمان سياسي و اجتماعي و اقتصادي متفاوت        
كه كـوه و    ي  با وضع جغرافيايي ناهموار سرزمين    ،  تقسيم هر بخش كُردستان به چندين اميرنشين جداگانه       

، اقتـصادي ،  اجتمـاعي ،  نه تنها كُردها را در مسائل فرهنگي      ،  ها را از يكديگر جدا كرده بود        دره و رود آن   
  .ترساخت و ناهمگوني را بين ساكنين كُردستان عميقتمايز ي ها سياسي ياري نكرد بلكه شكاف

  .به چندين تيره و قبيله بزرگ و كوچك تقسيم شده بود، از نظر اجتماعي، در مجموع اين ملت
 رو مانده بود و قسمتي هـم مـشغول كـشاورزي در             قسمت اعظم آن به صورت كوچ     ،  از نظر اقتصادي  

  .ن بودند كمي هم شهرنشيو تعدادمحروم روستاهاي 
، شـاه  بايست وفادار به آنان كه تحت تسلط ايران بودند مي     ،  دولت ويژه خود را نداشت    ،  از نظر سياسي  

هـر دو   مـابين   و آنان كه در مـرز       ،  سلطان وفادار باشند  به  بايست     بودند مي  ها آنان كه تحت تسلط ترك     يا
  .دادند وفاداري خود را تغيير ميبه سهولت ، رويدادها و منافع خودنوسانات به نوع بسته ، بودند دولت

توانـستند   تنهـا روحـانيون كُـرد مـي     ،  از نظر فرهنگي و تحصيل گرچه اكثريت مـردم مـسلمان بودنـد            
تركـي  و زبان   فارسي و حاكميت عثماني فرهنگ      و زبان   حاكميت ايران فرهنگ    ،  عربي را ياد گيرند     زبان
تحـت تـأثير    ،  تقـسيم شدنـشان   بـسته بـه     ن كُـرد    فرهنگ روشنفكرا ... كرد  مي  تحميلبر بقيه مردم كُرد     را  

هـاي زبـان      هيچكـدام از لهجـه    و در نتيجه اين تقسيم و پراكندگي        فرهنگ سه ملت جداگانه قرارگرفت      
 تفاوت،  همگي شود و در نتيجه    ي  نتوانست زبان فرهنگ و نوشتار    ،  بابان،  كرمانجي،  گوراني يعني   كُردي

  .تر شد ها هم بيشتر و عميق ميان لهجه
 .هم به مذاهب جداگانه تقسيم شده بود      دين  نظر ديني هم گرچه اكثر مردم كُرد مسلمان بودند ولي           از  

مسلمانان قسمتي هم از    پناه  شيعه و علوي هم داشتند و در          اما ، بودند اكثريت سني اينكه  با وجود   كُردها  
  .مانده بودند  بر دين ايزديهاكُرد
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تر ازوفاداري به ملت و يا  ه خانواده، ايل، منطقه، دين و مذهب ارجح   ي پاره پاره شده، وفاداري ب       در اين جامعه  
، كه آن هم بزرگترين درد       بود داخلي كه اين عاملي در جهت تفرقه و اختالف، و برادركشي و جنگ           . دولت بود 

خان بدليسي و احمدخاني و حاجي قادركويي و تمامي روشنفكران ديگر كُرد از               شرف. شد  ملت كُرد شمرده مي   
نويسندگان بيگانه هم، همچون خصلتي مرسوم در بـين    تمامي. اند  ها كرده و با تأسف و تأثر ياد كرده          ين آالم ناله  ا

  .اند از آن ياد كردهو يكي از مشخصات شخصيتي انسان كُرد كُردان 
توانست از مرز خاندان و عشيره و لهجه و           وفاداري كه گاهي اوقات مي    عمل اختياري و احساس     تنها  

. در كُردستان دو طريقت قادري و نقـشبندي مرسـوم بـود           . وفاداري به شيخ طريقت بود    ،  بگذرد.. .يهناح
رهبري طريقت نقشبندي هم بر اتحاد خود باقي نماند و به چنـدين خانـدان و                ،  بعد از مرگ موالناخالد   

  .شيوخ جداگانه درمناطق مختلف تقسيم شد
هـم عامـل مـؤثري      و ايـن    . بندي در عصر خود بود    شيخ عبيداله يكي از بزرگترين شيوخ طريقت نقش       

ي   تا از نفوذ فزاينـده    بود  ارتباط گسترده با صدها مال و ميرزا و خان و رئيس عشيره و اقشار مردم                براي  
عالوه بر مركز ارشـاد طريقـت و        ،  خانقاه شيخ در نهري   . دنخودبراي رسيدن به مقاصد سياسي بهره گير      

، كه شيخ آن را تبديل به بارگاه سياسي و نظامي جنبش خود كرده بـود  ،  اتصال اين سازمان بزرگ     ي  حلقه
 الي  500روزانه   شيخكرزن،   نقل از به  ،  كرد  مبادله و مباحثه مي   مذاكره و   ،  در آنجابا سرشناسان كُرد ديدار    

  9.كرد نفر را مالقات مي1000

نشـست بـا       چنـدين  1880هاي ژوئيـه و اوت        شيخ در ماه  ،  هاي روس    گزارش ديپلمات  بنا بر همچنين  
 نفـر از رجـال كُـرداز    200ماه ژوئيه در در يك نشست  ،  انجام داد اشخاص سرشناس كُردستان آن عصر      

شـيخ    در اين اجتمـاع   ،  ميرزا را در بارگاه خود در نهري جمع كرد        و   روحاني   ،خان،  رؤساي عشاير جمله  
  :و در بيانات خود گفته بودآشكار كرده هاي خود را  سخنراني مهمي ايراد كرده كه بخشي از برنامه

بعـد از   .آنها از راه نامشروع قدرت را به دست گرفتند        . امپراتوري عثماني تأسيس شد   ،   سال قبل  550«
ضـعيف   از آن بـه بعـد     . از دين دست كشيدند و راه كفر را پـيش گرفتنـد           ،   سال حكومت  500 الي   400

آنچنان سريع خواهدبود كه بـدون  سقوطش هم ، شوند و هر لحظه به سقوط و انقراض نزديك مي      شدند  
  .يابد ها خاتمه مي شك به همين زودي

  ! عزيزمفرزندان
، كنـيم    بس است ديگر نبايد ستم و اسارت ترك كافر را تحمل           .بايد نصايح نياكان خود را گوش دهيم      

يـن دو   كـه ا  ،   نه تنها ما كُردهاي عثماني بلكه برادران كُرد ايراني را هـم            .مكلفيم كه خود را نجات دهيم     
  .اند نجات دهيم حكومت راه ترقي را بر ما بسته



 
: انـد  گفتـه   و فاضـالن .خود را فدا كنـيم    ،  خواهند كه در راه دين و آزادي سرزمينمان         نياكانمان از ما مي   

همـة نيـروي    ،  هـستند    فارس اكنون در جنگ با تركمان      .يافتن فرصت مناسب انديشمندي و دانايي است      
 گرچـه مـا از      .حكومت ايـران اسـت      اكنون فرصت خوبي براي قيام عليه     ،  اند خود را به آنجا گسيل كرده     

 هـزار نفـر   100هر مقدارنيرو را جمع كنند بيش از    ،  مقابله ايران بيمي نداريم چون اگر به جنگ هم آيند         
 نژادمان هستند كه حكومت ايران آنها را بـه          كه آنهم نيمي از آنان برادران كُردهم      ،  جمع كنند تواند    را نمي 

تحـت  ، وچون بخشي از سـرزمين ثروتمنـد كُردسـتان    . ستم كشيده و آنها هم همان خواست ما را دارند         
 و به ايـن وسـيله   نيم از دشمن ضعيف شروع ك ابتداقيامي كه در پيش داريمبراي  تسلط ايران است بايد     

.  تأمين خواهند كـرد    دهيم كه آنها هم بعداً هزينة نيرويمان را         برادرانمان و سرزمين ثروتمندشان را نجات     
  10»...تر است و آن هم ترك عثماني است كه قوي، دومي دشمنبه  حمله جهتو كمكي خواهد بود 

  :نويسد ي شيخ مي  ايراني در بارهخعلي دهقان مور
نفر را بنـام      هاي ساكن اروميه يك     خليفه كلوديك پيشواي مذهبي كاتوليك    ،  در هنگام محاصرة اروميه   «

سـولومون پـيش شـيخ        ده قنسول عثماني مقيم اروميه بود با يك نفـر كـشيش بنـام             خواجه داود كه نماين   
شـيخ  ،  آزاري به مسيحيان نرسانند     فرستد تا از اوتقاضا نمايند كه دستور صادر كند لشكريانش           عبيداله مي 

ها و تقاضـاي      پيغام خليفه كاتوليك  ،  سولومون  پس از آنكه كشيش   . پذيرد  اين هيئت را به حضور خود مي      
كنـد كـه نماينـده     پرسدشما كي هستيد؟ او خود را معرفي مي كند شيخ از خواجه داود مي      را بيان مي   وي

ام كه ايران و تـوران را فـتح كـنم و              دهد من هم خود را جزم كرده        مي   شيخ جواب  .شهبندر عثماني است  
بينيـد    ي كه اينجا مـي     اين افراد  .زمامداران ظالم برهانم و از مردم دفع ظلم نمايم          اين دو كشور را ازدست    

پس از خاتمة كار ايـران  . اند اند كه از ظلم عمال دولت عثماني پيش من آمده         خاك عثماني   رؤساي ايالت 
  11».دولت عثماني خواهد رسيد نوبت

  :سازي مردم تالش كرد كه شيخ براي آماده
 دسـت  اختالفـات داخلـي را كنـار زده و از خـصومت بـا يكـديگر      ، متحـد شـوند   ،  از نظر اجتمـاعي   

  و برقراري امنيـت  ،   بسط عدالت در بين مردم      سعي در  تعرض و ،  غارت،  راهزني،  احتراز از دزدي  .كشند
را ... برقراري رابطه و رفتـار حـسنه بـا مـسيحيان همـسايه و      ، كه با هم اختالف داشتند   صلح بين ايالتي  

  .ي خود كرد ي كارروزانه برنامه
، بت بـه ظلـم و سـتم مقامـات ايـران و عثمـاني              حس ملـي نـس    گيري و تقويت      شكل،  از نظر سياسي  

و سـعي   ،  و اتحاد كُردستان  آزادي  مشروعيت اهداف خود براي     ،  دو دولت اعالم كردن سلطه     غيرمشروع
  .كُردي را به آنها بفهماند تشكيل دولت داشت ضرورت
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ن و  ايـرا سـلطه   تشكيل لـشكري مـسلح تـا بتواننـد          اتحاد براي   آمادگي كامل و    داشتن  ،  از نظر نظامي  
آزاد كند و توان محافظـت از آن را         و سرزمين خود را از چنگ اشغالگر        كند  عثماني رااز كُردستان كوتاه     

  .داشته باشد
ورزد كـه در   هاي خود به حاكم اروميه و همچنين دكتر كوچران بر اين نكتـه اصـرار مـي             شيخ در نامه  

فتنـه و آشـوب و اعمـال زشـت      هردو بخش كُردستان بيش از نيم ميليـون خـانوار كُـرد اسـت كـه بـه                   
اند كه براي رهايي از سـتم ايـران و عثمـاني از اخـتالف                 سران كُرد به همديگر تعهد داده     . شوند  مي  متهم

  12.خود بپرهيزند و متحد شوند داخلي

مليـت و  و  قوميـت وفـاداري بـه   تـا  را آماده سـازد  كُرد شيخ عبيداله تالش كرد تا مردم  به اين شيوه،    
ر هر محور ديگر ترجيح دهند و اتحاد ملـي را در اولويـت اول تعهـدات خـود قـرار                     بسرزمين خود را    

  .دهند
   دينييا بخشش  تعصب 

    موضع در برابر شيعه

اند، وي را مـتهم بـه داشـتن تعـصب مـذهبي       شيخ عبيداله اظهار نظر كردهي قيام    كساني كه در باره   اي از     عده
 و آن را بـه داشـتن تعـصب    انـد  خوانـده متعصب سني، يام مذهبي قيك  و به معناي ديگر اين جنبش را  اند  كرده
  :نويسد نگار ساكن اروميه مي افشار وقايع  حتي علياند، تشيع متهم كرده عليه مسيحيت و گري سني
جور و    بعد از مرگ پدر استقالل خود را بسرحدكمال ديد و بر خدا و رسول طغيان نمود و بخيال                 ... «

  :گفت  شداد گشته و ميستم افتاده ثالث فرعون و
   ناخلف باشم اگر من نفروشم به جوي پدرم روضة رضوان بدو گندم بفروخت

معرفـي    العاده قو براي اينكه نفوذ خود را بين مردم و عشيرة خويش تعميم دهد و خود را انساني خار                 
  .بافت نمايد اظهار كشف و كرامت كرده و خوابهاي دروغ مي

طه گذاشته خود بـا لبـاس سـفيد در برابـر قبـر پـدر آمـده و سـؤال         گاهي شخصي را در مدفن شيخ     
گويـد بايـد خـروج كـرده و عـشاير را       گفت شيخ طه مي   الناس مي   كرد و براي تحريك عوام      وجواب مي 

ها را از بيخ و بن براندازي وطريقة حق  جمع نمائي و در ايران صاحب تاج و تخت شده و ريشة رافضي
  .سول را جاري نمائيرا رواج دهي و حكم خدا و ر

  :و آنگاه براي تحريك ساير عشاير اعالم جهادي بر اين شرح نوشته و در سراسر بالد منتشرساخت كه
نويـد   شيخ ماضي شفاها بر قتل و نهب رافضي راضي و خون و مال ايشان بـر شـما مبـاح نمـوده و                      «

  13».حكومت و بهشت داده است



 
وجـود  ) اعالم جهاد شيخ عبيداله عليه شيعه(داستان در حقيقت هيچ سند تاريخي مبني بر صحت اين        

كنند كه شيخ به تاج و تخت ايـران چـشم             بلكه وقايع آن زمان و اسناد مكتوب آن عصر تأييد مي          . ندارد
. طمع نداشته است، چون خودش از عباس ميرزا برادر ناصـرالدين شـاه خواسـت تـا شـاه ايـران شـود                      

 و غير مسلمان منطقه، عفو و بخشش ديني را بـه جـاي تعـصب    همچنين وي در ارتباط با اقوام مسلمان 
كرد با آنها متحـد و هـم پيمـان شـود تـا همگـي بـر عليـه                 ديني سرمشق خود قرار داده بود و سعي مي        

شيخ در مناطق تحت قلمرو خود به نيروهايش دستور اكيـد داده  . عالي اقدام كنند  دربارهاي قاجار و باب   
اي داشـته      و غير كُرد و شيعه و سني و مـسيحي، برخـورد خـوب و دوسـتانه                 بود كه با همه اعم از كُرد      

و جدا از اين هم در . احترامي به ديگران نداده است باشند و به هيچ نحو به كسي اجازه تضييع حق و بي          
) شـيعه (آرا    اي بدون در نظر گرفتن دين و مذهب از عباس ميرزا ملك             اقدامي فراديني، براي اتحاد منطقه    

و رئـيس كليـساي     ) مـسيحي (ي اروميه و مارشـيمون آسـوري          و روحانيون شيعه  ) شيعه(بال الدوله   و اق 
وي همچنـين بـا   . ارمنيان باشقال دعوت كرد تا با هـم همكـاري كننـد و بـر عليـه دربـار اقـدام نماينـد           

  .هاي روس و انگليس هم كه مسيحي بودند رابطه برقرار كرد ديپلمات
اهداف سياسـي خـود بـوده كـه همچـون           تبليغ براي   حكام آن عصر ايران      پروپاگندرود اين     گمان مي 

بين كُرد و آذري و خروشاندن و ترغيب مردم آذربايجان كه تاريخي اختالفات باز كردن مهم براي  عاملي
بخـش    تا مردم آذري شيعه را عليه قيـام آزادي        . بوده باشد ،  از نظرمذهبي و ملي با كُردها اختالف داشتند       

در كـه   كساني بوده باشند    مسئوالنش   و   و پسران  بدون اطالع شيخ     احتماالًو  يا شايد   . دنشورانكُردسني ب 
بـراي   را كـه     يدالـه  شـيخ عب   چنـد نامـه   وگرنه همان نويسنده خود متن      .  كرده باشند  اتياين موارد تهديد  

نهـا  نـه ت نوشـته، بازنويـسي كـرده اسـت و ايـن      هاي اروميه كه همگي شيعه بودند    تعدادي از شخصيت  
دهنده احتـرام بـسيار شـيخ نـسبت بـه             نشانرساند بلكه      را مي  )حكم جهاد ( داستان   اينغيرواقعي بودن   

  .شيعيان و مذاهب ديگر است
بـدين  مجتهـد اروميـه     » ميرزا حسين آقا مجتهـد    «اي كه براي      شيخ هنگام محاصره شهر اروميه در نامه      

  :است نوشتهمحتوا 
 و دو روز در اروميه مهمان شماهستم و .ام فع ظلم از رعايا آمدهمن به جهت دادخواهي عشاير و ر... «

خواهم و در مسجد جامع اروميـه بااهـل اسـالم نمـاز               از شما بغير از سيورسات لشكر چيز ديگري نمي        
  .خوانده و هر صاحب شغل را در سر كار خود گذاشته به تبريز خواهم رفت

باو خواهم داد و اگر بدستور من تمكين نكـرداو را           الدوله اطاعت كرد منصب بزرگ        اگر سر كار اقبال   
  .به شهر راه ندهيد
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ام تا مبادا از افراد لشكر آسيبي به مردم شهر رسد چون اروميـه راخانـه                  من شخصاً با لشكر خود آمده     
  14».ها در حق مردم خواهم كرد شاءاهللا محبت ان.. .دانم خود مي

  :گويد مياست، الدوله نوشته  اصره اروميه براي اقبالاي ديگر كه در ايام جنگ و مح همچنين در نامه
اوالً بخود آن دوست مهربان معلوم است كه خانواده شمابا دودمان           ،  مهربانا،  دوستا،  اميراالمراالعظام... «

دانـم و     خـود مـي     سيد طه مرحوم از قديم دوست بودند و داعي بشما كمال محبت دارم اروميه را خانـه                
 هيچ وقت راضي نشده چندين دفعه سران سپاه وعشاير خواستند كه دسـت بـه                بريختن خون مسلمانان  

شمشير و خنجر داخل شهر شوند دوستدار مانع شده نگذاشته ونخواستم كه قتل و غارت در ميان اهـل                   
امداد مسدود شده است از هيچ جا امداد نخواهـد            اسالم شود و اگر استادگي شما بجهت امداد است راه         

نمائيد آب و آذوقه و سرب و باروت شما تمام شـده آن روز                 روزي در قلعه خودداري    رسيد اگر دو سه   
  .خواهيد كرد از العالجي اطاعت و تمكين

اگر امروز خونريزي در ميان باشد دو روز ديگر پشيمان خواهيد شد بهتر اين است كار امروز رابفـردا             
وارم به مقامات بلندمرتبه خواهيد رسـيد        دل تمكين نموده اميد    قمگذاريد و باعث عداوت نباشيد با صد      

  15».والسالم

 نوعهيچ  است  ي ديگر كه شيخ براي سران شيعه نوشته           شود كه در اين نامه و چندين نامه         مشاهده مي 
 »حكـم جهـاد   «و  »  حالل بـودن خـون و مـال       «و  »  رافضي«حرمتي نسبت به شيعه وجود ندارد و لفظ           بي

 اسـالم   از آنها به عنـوان     وجود ندارد بلكه در همگي با احترام         ها در آن  نه تنها ،  اند  چنانكه دشمنانش گفته    
داشـت بجـاي نوشـتن       خون و مال شيعيان اروميـه را مـي         قصد مباح شمردن  اگر شيخ     و .ياد كرده است  

كرد و فرصت را هم از دسـت          حمله مي مستقيم به آنها    ،   و احترام  درخواست مذاكره   و ي اينچنيني ها  نامه
  .داد نمي
  آرا باط با عباس ميرزا ملك ارت

، پسر بـه پـدر    ،  پدر به پسر  . اند  يكديگر در هراس بوده   خيانت  شاهان ايران در طول تاريخ از توطئه و         
مملـو از قتـل و عقـيم        ،  قاجـار ،  افشار،  تاريخ خاندان صفوي  ،   است چيني كرده   وبرادر عليه برادر دسيسه   

ي خويـشان و اقربـاي خـود          تا از توطئـه   است  چشم و تبعيد و دستگيري بوده       از حدقه درآوردن    كردن  
  .و در امان باشندمحفوظ 

 از ميـان پـسرانش دو نفـر از    .چند پسر و دختـر بجـا گذاشـت   از خود ،  محمدشاه قاجار بعد از مرگ    
پـسر  ،  عباس ميرزا از نـسب مـادر      . شاه و ديگري عباس ميرزا      يكي ناصرالدين ،  تر بودند   سرشناس  سايرين
خاندان خديجه خانم مريد شيخ طه پدر شـيخ عبيدالـه           ،  هريق از اوليأ كُرد بود    خان چ   خانم يحيي   خديجه



 
چنانكـه گوينـد محمدشـاه قبـل از مـرگ در نظـر              ،  عباس و مادرش نزد محمدشاه محبوب بودند      .بودند
بجـاي  ،  السلطنه و هنوز طفل بود      و عباس ميرزا را كه نائب     كند  شاه را از وليعهدي خلع        ناصرالدين  داشت
  .د نمايد تا بعد از مرگش شاه ايران شودوليعه، وي

ولـي در هـراس بـود كـه مبـادا           ،  ناصرالدين بر تخت سـلطنت جلـوس كـرد        ،  بعد از مرگ محمدشاه   
لذا اقدام به ضبط تمـام      .  و بجايش به سلطنت نشيند     چيني كند اش عليه او توطئه       ميرزا برادر ناتني    عباس

صرالدين هم خواست عباس ميرزا را كـور نمايـد و در     ملك ودارايي او و مادرش كرد و مهدعليا مادر نا         
ناصرالدين هم در تالش قتلش برآمد ولي تحت فشار وزيرمختار روس و انگليس جان سالم بـدر                   نهايت

با وجود  .  سال دور ماند   25در عراق كه تحت تسلط عثماني بود تبعيد و بيش از            »  عتبات عاليات « به،  برد
  .مچنان موجب نگراني ناصرالدين شاه بوددر اين مدت عباس ميرزا ه، اين

لـذا شـيخ    ،   بـود  اش بـه كُردسـتان ايـران        زمان با آغاز لشكركـشي      اطالع شيخ عبيداله از اين توطئه هم      
بـه  ، اينكه صف دشمنانش را بهم زند و از اختالفـات خـانوادگي حكمرانـان ايـران اسـتفاده نمايـد          براي
نامه از عباس ميرزا خواسته بود كه در        آن   در   .اس ميرزا نوشت  اي به عب    دو نفر از افراد خود نامه       ي  وسيله

ايـران  پادشـاهي   تخـت   بـر   ،   شيخ ناصرالدين شاه وي را همراهي نمايد تا بعد از پيروزي قيام            جنگ عليه 
  .مادرش را هم به ياد او آورده بود و كُرد بودننشيند 

بجاي اينكـه   ،  و او را مطمئن سازد    ند  كعباس ميرزا براي اينكه نگراني برادرش ناصرالدين شاه را رفع           
هر دو قاصد شيخ را دست بسته به همـراه نامـه تـسليم ناصـرالدين                ،  خواست شيخ عبيداله پاسخ دهد      به

عباس ميرزا خود رويـداد     . حكمراني قزوين را به وي بخشيد     ،  و شاه نيز به پاداش اين دلسوزي      ،  كرد  شاه
  16.طور مفصل در خاطراتش نوشته است را به

   ع در برابر مسيحيان موض
آفريقـا  ،  آسـيا ،  اي در اتـصال سـه قـاره بـزرگ دنيـا             منطقه خاورميانه در طول تاريخ بشر اهميت ويژه       

اين منطقه بوده است و لـشكرهاي       در  و چون مسير تاريخي اتصال شرق و غرب هم          است  واروپا داشته   
و حتـي مـوج     كردنـد     مـي  عبور   هااههم از اين ر   ... تركي و ،  مغولي،  عربي،  فارسي،  يوناني،  روماني  بزرگ

ملـل بـومي    سـاكنان و    عالوه بـر    و  ،  اند  تاريخي تعدادي از ملل هم كه به آن روي آورده           بزرگ مهاجرت 
ديگر هم در آن اقامت گزيده و منطقه مانند موزائيـك رنگـارنگي از نـژاد و                   اي از ملل    عده،  ديرين منطقه 

  .است زبان و دين متفاوت گرديده
مركزي مخـصوص   حاكميت  كه هيچگاه   شده است   واقع  خاورميانه  ان هم در قلب منطقه       كُردست اًاتفاق

و بـه همـين علـت       ،  خود را محفوظ دارد   ،   و تأثيرات آنها   از موج وسيع مهاجرين   است تا   خود رانداشته   
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االيام چند نژاد از جمله آسـوري و ارمنـي در بعـضي نقـاط                از قديم  .است  بيشتر از همه تحت فشار بوده     
  .ندا بودهكُردها ست و همجوار زي هم

نـد  دان مي خود را بازمانده امپراتوري آشوري، شدند هاي پيشين نستوري ناميده مي آسوريان كه در سده   
و بــه نقــاط انــد  شــدهشــان آواره  كــه بعــد از انقــراض امپراتــوري آشــوري و ويــران شــدن پايتخــت 

، بتليس،  وان،  در نواحي حكاري   هم   مشابه بزرگ و كوچك و      هاي  كُردستان خزيده و جمعيت     كوهستاني
تـشكيل روسـتا و     .. .اروميـه ،  مرگـور ،  ترگور،  سلماس،  موصل،  قارص،  نسيبين،  ماردين،  دياربكر،  اورفه
  .ردندكاي  از خود حفاظت ويژهدادند و ويژه خود را هاي آبادي

خي طـوالني  كـه داراي تمـدن باسـتاني و تـاري    ، هـستند ملل قديمي منطقه ترين  تاريخيارمنيان نيز از  
حتي تا  ،   است  قدرتمند بوده و زماني قسمتي از كُردستان تحت تسلط آنان بوده           هايدولت صاحب. هستند

و در قـرن گذشـته نيـز در بعـضي           گشته  ارمنستان  ضميمه  هاي اخيرقسمتي از نقاط كُردستان        همين سده 
 حكـاري تعـداد بيـشماري      و،  ارزنجـان ،  ارزروم،  قـارس ،  دياربكر،  بتليس،  وان،  نواحي كُردستان به ويژه   

  .اند هاي بزرگ و آباد داشته وآباديشده ارمني ساكن 
دارا  رايـك مـسلمان     اسالم دين مسيحي را به رسميت شناخته ولي هرگز يك مسيحي تمـام حقـوق                

 شـده   آنـان اي براي سركوب و اذيت و كشتار و غارت            ديني بهانه تفاوت  بسياري مواقع   در   .نبوده است 
اي بـراي مداخلـه در        مـسيحيان را بهانـه    كشي    استضعاف و بهره   ، دول اروپايي  17رن  كه در ق  است، چنان 

هـا    و جهت حفاظـت آن    كرده  ميسيونر ديني را در قالب كمك به مسيحيان اعزام          .اند  امور منطقه قرار داده   
 را مـسيحيان ايـران و عثمـاني      وجود  بعدها هم دول اروپايي     . اند  مستقر نموده   نيروهايي هم در جوار آنان    

 كه بـين    يهاي   و در جنگ   كردند گرچه به دنبال تأمين منافع خود بودند       مداخله در امور منطقه     بهانه براي   
تخـصص  اطالعات و   هااستفاده شاياني از همكاري و        روس،  روسيه و ايران و روسيه و عثماني روي داد        

  .اند مسيحيان كردهمقامات ايران و عثماني هم اين عامل را بهانه فشارشديد عليه ، آنان كردند
مـيهن خـود      هـم  هـاي با آسوري و ارمني    نژاد  و هم زبان     هم يدينلحاظ  مسلمانند هم از    ملتي  كُردها كه   

، اقتصادي كه بعضي مواقع موجب كدورت بين كُرد و مـسيحي شـده اسـت              تضاد منافع   . تفاوت داشتند 
ز روحانيون و شـيوخ نيـز بعـضي    اي ا  عده.تر كرده است  را عميقها كدورت اين ي و زبان  يدينهاي    تفاوت

و ميـسيونرهاي اروپـايي و      ،  انـد   تر و كُردهـا را عليـه آنـان تحريـك كـرده              را گرم  اختالفات    مواقع آتش 
انـد    ها و تحريك مسيحيان عليه كُرد داشته        مواقع نقش مخربي را در تشديد كدورت        آمريكايي هم بعضي  

و در  كردنـد   ايجـاد   هـا     مـسيحي ذ شديدي در ميان     هاي بريتانيا و روسيه نفو      و حتي بعدها نيزكنسولگري   
قيـام بـدرخان بـه تحريـك ميـسيونرهاي          هنگـام   در  . خود به كـار گرفتنـد       هاي  جهت تأمين منافع دولت   



 
كنـسول  ،   روي داد  مـابين آنهـا   كـه    خـونيني    هـاي و درگيري  انگليسي آسوريان از بدرخان رو برگرداندند     
  .عثماني به تقال افتاد نزد مقاماتبريتانيا در حمايت از آسوريان عليه بدرخان 

، مسيحيان كُردسـتان بـود    بحث  شان    يكي از شكوائيه  ،  داشتندطمع  روسيه و بريتانيا كه به منطقه چشم        
كـه  ) 1878(پيمان بـرلين    . هايشان حفاظت از آنان از تعرض مسلمانان به ويژه كُردها بود            ويكي از بهانه  

  تـأمين ، جهتتحميل شدعثماني ايتاليا و آلمان بر    ،  يتانيابر،  بعداز جنگ روس و عثماني از طرف روسيه       
انتقـام از كُردهـا     نوعي گرفتن   هم اينكه   بود  ها عليه عثماني       همكاري آنان با روس    در مقابل خاطر ارامنه   

  :است نوشته شده 61ي   در ماده.ها عليه روس بود دليل همكاري با ترك به
اسـت    نشين اقدامات الزم را كه خواست مـردم ناحيـه           ارمنيدر مناطق   ،  عالي تعهد خواهد كرد     باب... «

بايد از رونـد      عالي  همچنين باب . انجام دهد و امنيت ارمنيان را در قبال كُردها و چركس را به عهده گيرد              
  ».دول مذكور را مطلع نمايد و آنها هم بايد اقدامات را نظارت نمايند، اين اقدامات

ي بـراي روس و بريتانيـا در قالـب حفاظـت از ارامنـه شـد تـا بيـشتر                     اين پيمان از يك طـرف بهانـه ديگـر         
هـا داد كـه كُردهـا     تـرك  اي به دست هاي عثماني نظارت و مداخله نمايند و از طرف ديگر سالح برنده    بردستگاه

  .عليه هم وادارند  و اين دو ملت را به جان همديگر اندازند و به ترستحريك كنندبه سركوب ارامنه را بيشتر 
انـدركاران قيـامش در       كُـرد و دسـت    ملـت   شيخ عبيداله با دورانديشي زيركانه تالش كـرده بـود كـه             

مـردم  . به ويژه ارمني نيفتنـد  ،  مداخله و تأثير تبليغات ترك و تعدادي متعصب كُرد عليه اقوام مسيحي             دام
شـمرد   را محترم مـي و خود نيز حقوق آنان ، كرد كه رفتاري مناسب با مسيحيان داشته باشند  راتوصيه مي 

 ،مـسيحي  و در همان حال در تالش مداوم بود كـه اقـوام  . آنان بودبا كُردها به رابطه حسنه مشوق  ومدام  
ي عـال   دربـار قاجـار وبـاب      عليه   در قيام ارمني و آسوري را هم به دوستي و پشتيباني و سهيم شدن آنان              

 هايشنيروي عالوه بر اقتدار  ،  در نهضت مشاركت  شيخ معتقد بود كه جلب آنان به همكاري و          . متحد كند 
توطئه ترك موفقيت و مانع ، كند  ميآرامش و امنيت را در كُردستان بهتر برقرار،   داخلي فو تحكيم صفو  

 موفقيتموجب  ،   از همه مهمتر   هاعالوه بر اين  ،  ايجاد دودستگي بين اين دو ملت مظلوم خواهد شد        براي  
و ، امنـه ار چون نفوذ روسـيه در ميـان   ،دوش انيا از نهضتش مي   در جلب پشتيباني روسيه و بريت      وي   بيشتر
هـر  بـر نظـر     شـيخ تـأثير مـستقيم       مخالفت يا موافقت آنان با      .  شديد بود  هاانگليس در ميان آسوري    نفوذ

  .دونيروي اروپايي در قبال جنبش داشت
هنگــامي كــه چنــد تــن از شــركت كننــدگان بــه منظــور  ،  در نهــري1880در تجمــع عظــيم ژوئيــه 

شـيخ نـه    ،  پيشنهاد كردند كه در آغاز اقدام به كشتار ارمنيان كُردستان شود          ،  جبهه داخلي جنبش    اكسازيپ
  :تنهاپيشنهاد را رد كرد بلكه در جواب گفت
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بـدين منظـور بـوده كـه آنهـا را در            ،  اگر استانبول تا كنون تلويحـاً از كُـرد حمايـت كـرده اسـت              ... «
آن گـاه كُـرد از      ،  كـه در انجـام ايـن عمـل ارمنيـان از بـين رفتنـد               و بعد   ،  برابرمسيحيان آنادول بشوراند  

 اگـر جنـبش كُـرد عليـه       ... نظرمقامات عثماني ارزشي نخواهد داشت و آن را به پشيزي نخواهد خريـد              
  17».خيزند هاي اروپايي عليه كُرد بپا مي آن وقت دولت، شودوارد ارمني  

بـا هـم ديـدار و       «يساي ارمنيان در باشقال فرستاد تا       شيخ چند بار نامه و نماينده خود را نزد رئيس كل          
  18».ازوضع منطقه بحث و راه مناسبي را بيابند

  19.نامه و نماينده خود را به بارگاه مارشيمون اعظم آسوريان اعزام داشت، همچنين چند بار

ـ   عثمـاني   ها به منظـور شـركت آسـوريان و ارمنيـان در قيـام عليـه ايـران و                      ي اين تالش    همه ا بـود ت
  .دركُردستان مستقل آنان هم از ستم نجات يافته و به حقوق خود رسند

نــشين عبــور كــرد  از تعــدادي منــاطق ارمنــي، شــيخ عبيدالــه هنگــام فــرار از اســتانبول بــه شــمزينان
شـيخ  گرچه   .و ضمن بازديد از كليساها با آنان گفتگو هم نمود         كرد  هاي بزرگ آنان را ديدار        وشخصيت

 ـديپلماسي  در اقدام ها هم دوشادوش كُردها  بران اين دو قوم را راضي نمايد تا آندرنهايت نتوانست ره
،  شيخ كه همان تشكيل دولت مستقل كُرد بود مشاركت و همكـاري كننـد              استراتژيتحقق  نظامي جهت   

ان ي خود ارمنيان و آسوري هر كدام به نوبه.. .اروميه، تبريز، وان، زيرا مقامات روس و انگليس در ارزروم     
آوردند كه درجنبش شركت و همكاري ننمايند و حتي از آنان هـم دور          كردند و فشاري مي     را توصيه مي  

ولي در هر حال توانست در      ،  پيمان جنبش سازد    دوست و هم  نتوانست اين اقوام را      و هم اينكه     20.شوند
  .طرف نگهدارد رقابت كُرد ودشمنانش آنان را بي

  
   هاي عرب  ارتباط با شخصيت

. كُـرد بـا عالقـه پـذيراي اسـالم شـدند           ملـت   ،   كُردستان را فـتح كـرد      ،ني كه لشكر عربي اسالمي    زما
 هملتـي حـاكم بـود   در بـين كُردهـا   عربي كه زبان قرآن بود و قوم عرب كه در بعضي ادوار تاريخي       زبان
دان سيد و    شماري زيادي از خان    .اند  ها نسبت به ملتهاي ديگر، براي اعراب احترام خاصي قائل بوده          كُرد

حقيقـت يـا بـه غلـط شـجره نيـاي خـود را بـه خانـدان و بزرگـان و            بـه ، شيخ و روحاني و رجال كُرد   
ملـت   .رد را ذكر كـرده اسـت      اها نمونه از اين مو      شرفنامه ده ،  دادند  هاي تاريخ عرب نسبت مي      شخصيت

رابطـه  ، هبيعرب بود كه عـالوه بـر رابطـه دينـي و مـذ      ي كُرد از طرف جنوب غربي سرزمينش همسايه      
 برقرار بود وحتي در بعضي نقاط رابطـه خويـشاوندي هـم بـا          آنها بينفرهنگي و بازرگاني محكمي هم      

  .عشاير عرب داشتند



 
هـاي عربـي آگـاه     ي اسالمي در سرزمينكه اهميت ملت عرب و اهميت آثار و مراكز متبر     به  شيخ عبيداله،   

مـسلمانان    ليه حكامي بود كـه خـود را حـامي         بود به ويژه چون خودش شخصي مذهبي بود، و قيامش هم ع           
شمردند، لذابدين منظـور الزم       جهان دانسته و هر گونه نهضت و شورشي بر ضد حاكميت خود را ارتداد مي              

وتالش كند تا حمايت    . دانست حقانيت قيام خود، و انحراف آن حكام از مسير اسالم را براي آنان ثابت كند               
هاي عرب را به دست آورد وبدين منظور با چندين منطقـه              شخصيتمعنوي و سياسي ملل عرب و حمايت        

  21:هاي زير  شخصيتو نامه و رسوالني فرستاد از جمله بهكرد رابطه برقرار 

داشـت و هـر سـاله       بـر عهـده     ي اسـالم را     كـه    كه توليت آرامگاه پيامبر و قبور متبر       22،   شريف مكه 
نـد و مهمتـرين و مـؤثرترين        دآور   به آنجا روي مـي     هاهزار نفر از سراسر جهان اسالم براي انجام حج          ده

قدر مـسلم هـدف از ايـن كـار هـم كـسب حمايـت معنـوي و                   . مركزتجمع ساالنه مسلمانان جهان بود    
  .و احترام به تمامي مسلمانان جهان بود، ترين مركز اسالمي مقامات مبارك سياسي

 اهميـت از  ي بـود، ولـي مـصر        ، گرچه مصر در آن زمان ضعيف و تحت نفـوذ دول اروپـاي             23 خديو مصر 
  .هم در قاهره بود) االزهر جامع(، عالوه بر آن مهمترين دانشگاه ديني ـ اسالمي بااليي برخوردار بودفرهنگي 

تعدادي از رجال عرب در واليات موصل و بغداد كه همجـوار نفـوذ سياسـي و دينـي                   به   و همچنين   
 هزار عرب واليات بغداد و      5شيخ قريب   له از قيام    در آخرين مرح  گويند كه     تعدادي از منابع مي   . بود  وي

 گرچـه ذكـر ايـن تعـداد         24.موصل درنواحي حكاري براي همكاري و مساعدت شيخ جمع شده بودنـد           
ولي از يك طرف دليل نفوذ قوي شيخ در ميان مسلمانان عرب بود و دليـل ديگـر              ،  شايد نوعي غلوباشد  

  .ماني و ايران بودآنان از جنبش شيخ عليه حاكميت عث تعداد حمايت
    فعاليت نظامي

  كُردقواي نظامي  

تهـا از اهميـت بـااليي       بـراي ملـل و دول     هـم   صلح  بلكه در زمان    نيروي نظامي نه تنها در زمان جنگ        
وجود يا عدم، اقتدار يـا      . چون فاكتور مهمي در تعيين قدرت ملي و قدرت حاكميت است          ،  برخوردارند

در شكست يا پيـروزي اقـدامات سياسـي و نظـامي و تحقـق               ضعف و كميت و كيفيت نيروهاي مسلح        
تعرض خـارجي  تجاوزها براي حفاظت خود از         دولت .هاي ملي هر دولتي نقش تعيين كننده دارند         آرمان

بخـش    هـاي آزادي    به كشورهاي ديگر يـا بـراي فرونـشاندن قيـام          تجاوز  داخلي و     هاي  و يا سركوب قيام   
در مقابل اقـوام زيردسـت      . اند   متوسل شده  نت نيروي نظامي  هميشه به قدرت و خشو      هاي زيردست   ملت

عالوه بر اقدامات ديگر بـه سـالح و نيـروي           ،  سرنوشت خود تعيين  آزادي و حق      هم هميشه براي كسب   
  .اند  پناه بردهنظامي
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به الگوي اصلي تالش    و آن را    ،  بخش ملي كُرد هم از همان اوائل اين راه را پيش گرفت             جنبش رهايي 
سيستم منظمي براي    و   رسمي نبوده است  دولت  داراي   كُردولي چون   ،  ش نمود هايتحقق آرمان  براي   خود

 .اين جنبش هم در آن مقطع تشكل نظامي نداشت        ،  نداشته است تنظيمات نظامي    تشكيل سپاه و لشكر و    
و روش  ،  هـاي حـاكم      مقابله عليـه دولـت     هايروش،  ايالت با هم  ،   جنگ داخلي  هاي   شيوه كُرداندر ميان   

آراستگي مردان بوده و در نزد بيشتر     و ابزار    زيور   مثلبوده است و اسلحه     مرسوم  ،  گري عليه بيگانه    غييا
، جـوانمردي ،  شهامت و جسارت و از خودگذشتگي.اي داشته است افرادارزش اجتماعي ـ سياسي ويژه 

يـران و   االيـام چـون حاكمـان ا         از قـديم   .بـوده اسـت   ي كُـردي      جامعـه و مورد پسند     دليري و شجاعت  
بـراي  مردم پيوسته در تالش     ،  اند  امنيت جان و مال و دارايي مردم كُرد را هيچگاه به عهده نگرفته              عثماني

خانان . اند  ي شخصي دانسته     و آن را وظيفه    اند  بودههاي خود     و دارايي  جهت محافظت خود     ،مسلح شدن 
افـراد مـسلح    ،  سلح بـودن خـود     عـالوه بـر مـ      در حال كوچ و يا در حال اسكان دائمي،        اها چه   قكُرد و آ  

، داشـتن افـراد مـسلح بيـشتر    . انـد  افراد عشاير خود را نيز مسلح و اجيـر كـرده           اي هم داشته و حتي      ويژه
  .در منطقه و در ميان همسايگانش بوده است خان ي مقام واالي قدرت نشانه

 19ي اول قـرن       نيمهدر  ،   است  و كارگاه توليد سالح هم نداشته      ه است صنعتي نبود اي    منطقهكُردستان  
، هـايي چـون     كارگاه ساخت سـالح   اساس  ،  پاشا در جزير و بوتان و ميرمحمد سوران در رواندز           بدرخان
هـا هـم برچيـده     ولي بعد از اشغال كُردستان اين كارگاه     ،  ريزي كردند   تفنگ و توپ را پي    ،  تپانچه،  خنجر
 توپ وتفنگ را از كشورهاي  واند شتهكشورهاي ايران و عثماني هم كارگاه توليد اسلحه ندا        حتي  . شدند

  .اند كردهاروپايي خريداري 
بغير از تعدادي كه اسلحه     . ه است  خراب و عقب افتاده و كهنه بود       ،كُردهاي دوش     اسلحهبه طور كلي    

آتشين اسـلحه     هاي  دار بود و تعدادي هم بجاي سالح         كهنه فتيله  هايتفنگ،  ي آنان ها  سالح. خوب داشتند 
  . همراه داشتندقكارد و چما ،خنجرمثل دستي 

ور، مرگور، ترگور، اشنويه،       نيروي نظامي عشاير شمزينان، گه     سازي  ده شيخ عبيداله اقدام به آما     1880در ژوئيه   
  .به ويژه عشاير منگور، مامش، پيران، زرزا، شكاك، گورك، مكري ودهبكري كرد... سردشت، ساوجبالغ

ي ايـالت كُـرد        هـزار نفـر سـواره و پيـاده         30 آن را    25 انالـسلط   اين نيروها كه منبع مطلعي چون ظـل       
  :اند از جمله هاي دردناكي داشته كم و كاستي، كند برآوردمي

  .ي نظامي نداشتند تجربهباجنگ و از مطلع و  ـ گروه فرماندهي كارآمد 1
، ودنـد ب بدون درنظر گرفتن قبيله و ايل و منطقه سازماندهي نـشده واحد هاي  ها و تشكل  ـ در دسته 2

  . فرماندهي رئيس عشاير جمع شده بودنداهر ايلي با هم بافراد بلكه 



 
  .هيچكدام آموزش نظامي نديده بودند، و نه جنگاوران، سپاه ـ نه فرماندهان 3
حتـي  تعدادي و بودند ها اكثراً از كار افتاده و كهنه  و ساير سالح، نداشتنددر اختيار  ـ سالح سنگين  4

  .نداشتند در دست همسالح آتشي 
  .كردند ميتأمين افراد بايست خود   ـ خوراك و پوشاك و ساير ملزومات را مي5
شـدند و   به خواست خـود جمـع مـي   .. .تجربه بي، ديسيپلين بي، آموزش نديده، سازمان  ـ لشكري بي 6
  .شدند ميل خود هم پراكنده مي به

    قشون ايران

ــران از چنــد قــرن پــيش صــاحب   ــشكر اي ــودل ــر، ب ــران كــه 19ن در آغــاز ق  در جنــگ روس و اي
ميرزافرماندهي نيروهاي ايران بود پي برد كه جنگ با يك دولت اروپايي بدون آمـوزش جنگـي و                    عباس

 از همان زمان كه ناپلئون هيئتـي از افـسران           . كاري دشوار است   ،ها  اروپاييمثل   جديد   اتتمرين سالح و 
بريتانيا هم براي جلوگيري از نفوذ      ،  زام داشت سازماندهي قشون ايران و آموزش آن اع        فرانسوي را جهت  

روابط گرم و سرد دربار قاجـار       تناسب  بر  . خود را بجاي آنان به قشون ايران وارد كردند          افسران،  فرانسه
روسـي و اطريـشي بـراي       ،  مجارسـتاني ،  بلغـاري ،  فرانـسوي ،  ايتاليايي،  افسران انگليسي ،  با دول اروپايي  

  26.اند  اسلوب سپاهيان اروپايي همواره آمدهايران بر اساس سازماندهي قشون

  :نويسد كرزن مي
  . نيروي نظامي ايران مشتمل بر سه ركن اساسي بوده19بعد از اواخر قرن ... «
تـابع  كـه  شـد    ـ سوار چريك كه بوسيله ايالت و طوايف جنگاور سرحدي و به وجهي فراهم مـي   1

  .هاي خود بودند فرماندهي خوانين يا سركرده
شـده و   ة نيمه نظامي پياده و سواره و توپخانه كه كم و بيش به سبك اروپايي مجهز و ملـبس  ـ دست 2

  .تعليم يافته بودند
حـدود    ـ يك عدة نيمه نظامي تفنگچي كه از نواحي و شهرها براي حفظه و حراسـت افـراد و مـال    3

  .شد خودشان تشكيل مي
مستقر  ها  نقاطي كه هنگ  .  نفر بود  1000 تا   800 هنگ بود كه هر هنگ شامل        100قشون ايراني قريب    

  :شدند عبارت بودند از مي
   مركز پادگان   نام و منطقه فوج

   مشهد، مرز روسيه و تركمن تبريز، تهران، مياندوآب، اردبيل، ساوجبالغ،    هنگ آذربايجان26
   آباد، تهران، مرز بلوچستان سرخس، استرآباد، قاين، نصرت    فوج خراسان12
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  استرآباد  ندران فوج ماز7
   انزلي    گيالن1
   اصفهان و محمره    اصفهان5
   مشهد و كالت    خمسه5
   تهران   دماوند4
   تهران    قزوين3
   مرز كُردستان    كرمانشاه4
   بوشهر و بندرعباس    كزاز و فراهان6
  27».كُردستان1 همدان، 4 نهاوند، 1 مالير، 1 لرستان، 2 گلپايگان، 1 كمره، 1 گروس، 1

هـزار  150 اعالم نمـوده كـه    هزار نفر200 ايران در سالنامة رسمي خود تعداد اين نيروها را    حكومت«
بودند كرزن اين آمـار را غيـر واقعـي و مبالغـه             ) شبه نظامي (هزار نفر هم ميليشا     50نفر از آنها نظامي و      

آمدنـد   ن بـه حـساب مـي   داند، او نيروهاي نظامي ايران را كه عمالً نظامي بـوده و در صـف لـشكريا         مي
 تـوپ  164ايران مدعي اسـت كـه داراي   هاي سنگين توپخانه   سالح درباره كند و   هزار نفر برآورد مي   30

 هـر سـاله تعلـيم     سـلطنتي   افسراني را هم در كـالج       ،  آموزش   و براي  آماده و غير قابل استفاده بوده است      
  28».دادند مي

   قيامهاي  تاكتيك تعيين 
  هاي قيام جبهه انتخاب 

  كُردسـتان ايـران را آزاد      ابتـدا قيام را چنان طراحي كرده بود كـه نيروهـاي نظـامي             نقشه  شيخ عبيداله   
  :به اين داليل. كُردستان عثماني برآيندبراي آزادي و آنگاه در تالش ، نمايند

  . بودتر  ـ ايران از تركيه ضعيف1
  .عشاير تركمان بودنددرگير جنگ با )  طبق اطالع شيخ( ـ نيروهاي ايران در آن زمان 2
و اميـدوار بـود كـه صـف دشـمن را رهـا و بـه لـشكر وي         ،  ـ قسمتي از نيروهاي ايران كُرد بودند 3

  .بپيوندند
 و تواند پايگاه خوبي براي تدارك نجات  است كه ميي ـ كُردستان ايران سرزمين ثروتمند و پر بركت 4

  .كُردستان عثماني باشدآزادي 
بـي حرمتـي و   ، جريمـه و آزار نـاروا  ، باج و سـرانه هنگفـت  ، هان قاجار ـ همچنين ظلم و ستم شا 5

  .در كُردستان ايران به حد انفجار رسيده بود.. .قتل و ضرب و شتم و تعقيب، توهين



 
نقــاط جنــوب و غـرب درياچــه اروميــه را جهـت لشكركــشي و قيــام عليـه حكومــت ايــران    ، شـيخ 
 محـل هاي ديني تركيب يافته بود كـه از قـديم              اقليت اين نواحي مختلط از كُرد و آذري و       . نمود  انتخاب

اما چرا اين ناحيه را كه .  كُرد و آذري بودتهايشديد مذهبي سني ـ شيعه و رقابت خونين ملي  اختالفات
ناحيه ديگري از كُردسـتان     ي از اديان و مذاهب و ملتهاي جداگانه بود، انتخاب كرد و چرا              مانند موزائيك 
انتخاب ننمود؟ جواب اين سئوال آسـان       ،  وجود داشت و مذهبي   ، ديني    ملي اتتالفاخدر آن   ايران را كه    

  .نيست
  هاي جنگ مسير حركت نيروها و جبهه 

، مامش، پيران، زرزا، مرگور، ترگور، مردان ايالت كُردِ شمزينان: نيروهاي شيخ عبيداله عبارت بودند از  
  .... ودهبكري، موكري، گورك، منگور

از موكريـان  اي  شـاخه ، و از دو جبهـه بـه حركـت درآورد   كرد  همگي را آماده     يكوتاه در مدت شيخ  
 ديگر از برادوسـت بـه طـرف اروميـه و داخـل شـهر              شاخه  مياندوآب و بناب و نقده بطرف داخل و           به

  29.حركت كردند

  سوار ازشمزينان بـه   150به فرماندهي شيخ عبدالقادر فرزند ارشد شيخ و حمزه آغاي منگور با             : اولشاخه  
فرمانـدهي     سـوار منگـور بـه      800آغـا     به درخواست حمـزه   . اشنويه راه افتاد  طرف  طرف مرگور و از آنجا به       

آغا در اشـنويه      رسول   تفنگچي به فرماندهي   300 سوار پيران به فرماندهي مامندآغا، و        300اهللا برادرش، و      كاك
همچنين تالش  . شيخ درآيند  ير پرچم ي سران قبايل با نيروهايشان به ز        آغا تالش كرد همه     حمزه. جمع شدند 

محمدآغا . هم در قيام شركت كنند     پاپاق  خان رئيس ايل قره     زيادي كرد كه محمدآغا رئيس ايل مامش و بيوك        
، را از تهديدات گسترش جنبش كُرد آگاه كنـد        مقامات حكومت   بسياري كرد تا    تالش  ) مهاباد(در ساوجبالغ   

زمـاني كـه    و    شـد  نااميـد آن كـه از اقـدام دولـت         بعـد از    . سـد كننـد   بر جنبش   تا از همان آغاز راه نفوذ را        
  . با قيام همراهي كردگسترش يافت او نيز به ناچار قيام

استقبالـشان    در طول راه مردم به    . از اشنويه به طرف الجان، پيران، ساوجبالغ به حركت درآمد         اي كه     شاخه
اسـتقبال شـيخ و       غ با دهل و سـرنا و بـا پـرچم بـه            مردم ساوجبال . پيوستند  آمدند و مردانشان به لشكر مي       مي

شـيخ عبـدالقادر سـتاد      .موكريان بدون مقاومت نيروهاي ايرانـي آزاد شـدند         ي  تمامي منطقه . نيرويش شتافتند 
، چندين هزار نفر از افراد پير وجوان مسلح و غير مسلح مستقر كردفرماندهي خود را در كنار رود ساوجبالغ 

منابع آماري، در مدت اين چند روز  ي بعضي سر منطقه به دور او جمع شدند كه به گفتهمختلط از ساكنان سرا
غلو هـم   اگر در اين آمار      گردآمدند،   هاي ديگر   كمك هزار پياده و چند هزار نفر هم جهت          8 هزار سواره و     9

  .رساند عموميت قيام را ميگسترش و باشد ميزان شده 
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ميربگ . ي مياندوآب كرد     سوار همچون صف مقدم لشكر روانه      200ميربگ خالو را با     ،  شيخ عبدالقادر 
نيروهـاي  .ميربگ كشته شد و سرش را بريدند      . خان حاكم مراغه افتادند     و سوارانش در راه به كمين علي      

  .بسيار غضبناك شدند و يورش سنگيني به مياندوآب كردند)  سر بريدن(كُرد از اين موضوع 
در ايـن جنـگ چنـد صـد نفـر           ،  نگ خونيني بـه تـصرف درآمـد        مياندوآب بعد از ج    1297 شوال   26
  .شد و تعدادي از منازل و بازار بعد از غارت طعمه حريق شد كشته
مردم بناب چون كشتار . ندبه طرف بناب به حركت درآمد) ملكان(كَندي  القعده نيروهاي كُرد از ملك  ذي4

 مالعلـي قاضـي كـه يـك       . ه آماده كرده بودنـد    وسوختن مياندوآب را شنيده بودند همگي خود را براي مقابل         
مـردم بنـاب شـجاعانه      . كُردها كـرد  با  مقابله  براي  بود اقدام به تشويق و آمادگي ساكنان بناب         شيعه  روحاني  

، تازخود و شهرشان دفاع كردند و چندين حمله كُردها را درهم شكستند، همزمان با عدم پيروزي اين حمال
نزديكـي    نظام بـود بـه       سواره 2500 هزار پياده و     6اعتمادالسلطنه كه متشكل از      به فرماندهي    يايرانلشكر  يك  

پراكنـده    و به طور نـامنظم    شده  نيروهاي شيخ از تصرف بناب مأيوس       . بناب جهت سركوب اين قيام رسيدند     
  .نشيني كرد كندي و از آنجا به ساوجبالغ عقب شيخ عبدالقادر به ملك. شدند
نامه شيخ عبيداله را آورده بود تااز       . آبوت از اروميه به ساوجبالغ رسيد     ،  القعده كنسول انگليس     ذي 27

بنـاب   نزديك سوار تا 150آغاي فتاحي را با حمزه، شيخ عبدالقادر جهت محافظتش، آنجا به تبريز رساند  
 اطالعـاتي را كـه      همـه آن  و  كـرد   آبوت در آنجا فرمانده نيروهاي ايراني را ديـدار          . همراهش فرستاد به  
  . انتقال دادها داشت به ايرانيشيخ يروهاي قيام ازن

 تعقيـب جهت  الحجه قشون ايران به فرماندهي اعتمادالسلطنه از بناب به طرف ساوجبالغ              در آغاز ذي  
خـان و     شاهـسون هـم بـه سـركردگي فـرج         ازايـل    نفـر    500در همان موقع    .  حركت كردند  نيروي قيام 

در ،  نيروهاي دولتي آمده بودند بـه سـاوجبالغ رسـيدند         كه از تبريز جهت كمك به         خان يورتچي   نجفقلي
  .كردند آنجا را غارت و ويران ميگذشتند  از هر جا كه ميمسير راه 

ــستند در مقابــل نيروهــاي دولــت   ــدالقادر كــه نتوان ــران نيروهــاي عب ــداي ــه طــرف ، مقاومــت كنن ب
  .نشيني كردند عقب اشنويه

فرزند   نيرويي به فرماندهي شيخ محمدصديق    ابتدا   شيخ   . به فرماندهي شخص شيخ عبيداله     :دومشاخه  
سرشـناس   دومش و خليفه محمدسعيد به منطقه جهت همكاري با شيخ محمدامين كه يكـي از كُردهـاي         

  . را آماده نمايندهاتا نيروداشت آنجا بود گسيل 
،  افتـاد  شيخ عبيداله با نيرويي بزرگ از ايالت از مرگور بـه طـرف اروميـه بـه راه          1297القعده     ذي 14

سپس از آنجا مستقيماً به روستاي سيري نزديك شهراروميه ، جهت رفع خستگي چندي در باراندوز ماند



 
حفاظـت    شهر اروميه در آن موقع نيروي چنداني جهت       ،   هزار نفر بودند   12 نيروهايش قريب    .پيش رفت 

را از دست   شيخ اين فرصت.الدوله در قلعه بدلبو مستقر بودند    هاي افشار به فرماندهي اقبال       فوج .نداشت
به   و روز بعد اقدام   كرد  در آنجا توقف    ،   و آن را تصرف كند     حمله كند  به اروميه    مستقيمبجاي اينكه   ،  داد

 ميرزا حـسين  رايبرا االسالم اروميه و ديگري  الدين آقا شيخ  مير جمالرايبرا يكي  ،  نوشتن دو نامه كرد   
است همكاري كرده بود كه شهر را بـدون جنـگ تحويـل             هايش درخو   شيخ در نامه  ،   فرستاد مجتهد  آقاي

و اطالع داده بود كه تنهـا دو روز در آنجـا خواهـد مانـد و در     ، ي لشكرش را تأمين نمايند     دهند وآذوقه 
  .كردخواهد لشكركشي مسجدجامع همراهشان نماز خواهد خواند و سپس از آنجا به تبريز 

مقـدمات و ملزومـات     براي تعويق حمله استفاده كردند تا       ي شيخ     ، از نامه  شيخدو شخصيت مورد خطاب     آن  
در جـواب شـيخ، از وي       . الدوله و ساير مقامات ايران را هم مطلـع نماينـد             و اقبال  آماده كنند شهر را    از   حفاظت

. شـيخ دو روز مهلـت داد      .  روز مهلت دهند تا مردم را خبر داده و خود را براي استقبال آماده كنند               3خواستندكه  
وحانيون اروميه بجاي اينكه شهر را براي استقبال شيخ آماده سازند، به تحكيم برج و باروي شهر وآمـادگي               ر  ولي

و وي برگردد كه هر چه زودتر كردند و گفتند  الدوله ارسال     اي هم به اقبال     و نامه پرداختند  خود براي مقابله اقدام     
  .اتخاذ نمايدحمله شيخ را در مقابل اروميه از حفاظت  الزم جهت بيراتد

محمدامين و    شيخ. الدوله به اروميه رسيد     هنوز مهلت شيخ خاتمه نيافته بود كه افواج تحت فرمان اقبال          
بودنـد بـه گفتـه        نيروهايي كه دور شيخ جمع شده     . خليفه محمد سعيد هم با نيرويشان نزد شيخ رسيدند        

 باشد بـاز هـم ميـزان اعتبارقيـام را در      همق اين آمار اگر اغرا 30.رسيد   هزار نفر مي   30بعضي از منابع به     
  .ميان كُرد نشان خواهد داد

  
 مـسجد يوردشـاه را      .حفاظت از شـهر پرداخـت     هاي دفاعي و      سامان دادن راه  الدوله بالفاصله به      اقبال

ي روحانيون و تجار و اشخاص سرشناس اروميه را  همه، كرد و عالوه بر نيروهاي نظامي   مركز فرماندهي 
حمله كُردها  با  تا  ،   كرد بر دروازه و برج و بارو و محالت شهر تقسيم         آنها را   و  كرد   مسلح   شهر  با ساكنين 

همه كُردهاي سني در يك طـرف       ،  مذهبي به خود گرفته بود      و به كلي رنگ ملي     اختالفات.  نمايند مقابله
 نيروهـاي   چرا قيام برحق كُردها قبل از سركوبي از طرف        .  مستقر شده بودند   ديگر  و ترك شيعه در طرف    

كُردهـا  به مقابلـه  ها  با آن مقابله و دشمني شد و چرا آذري   آذري    به اين صورت از طرف قوم     ابتدا  دولت  
  .يافت ؟ شايد جواب آن را در فصل اول و دوم بتوانپرداختند

 كـشي  وقـت  بلكه فريبـي بـراي   ،شهردادن براي تحويل  نه  شيخ عبيداله فهميد كه مهلت خواسته شده        
  .ود را براي مقابله آماده نمايند تا خ استبوده
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 و سـاكنين الدولـه و نيروهـايش    اقبـال ، القعده كُردها اقدام به اولين حمله به اروميه كردند        ذي 18شب  
  .اي نشد ت منجر به هيچ پيروزي، حمالدادندت پاسخ حمالتمام قاطعانه به شهر 

 نماينـدگان ل شد و چنـدين بـار هـم          الدوله چندين نامه رد و بد       هر چند كه ميان شيخ عبيداله و اقبال       
 و كنسول انگليس هم خواست ميـانجيگري كنـد و بـه             ندرفتنزد شيخ   ،  مهلتگرفتن  مردم اروميه جهت    

القعده    ذي 28 شروع شد تا روز      18ولي درگيري چنانكه از شب      ،  شد  گاهي جنگ متوقف مي     گاه  اين علل 
بدون اينكه نيروهـاي كُـرد بتواننـد شـهر يـا            . تادامه داش  و قلعه و برج و باغات اروميه         هاديوار  در پاي 

آنهـا را   ،  خواسـت   الدوله به اميد رسيدن نيروي كمكي ايران مـي          اقبال. تعدادي ازمحالت را تصرف كنند    
 انهشـب حملـه   يـك   تنهـا در    ،  نيروهاي كُرد تلفات جاني زيـادي دادنـد        .وقت را تلف كند   سرگرم كند و    

  . نفر كُرد كشته شده باشد2500 قريبگويا چنانكه علي افشار نوشته 
 هـزار تـن از سـپاهيان خـوي و سـلماس و مـاكو                6القعده امير تيمور پاشاخان سردار ماكو با           ذي 29

شيخ عبيدالـه   . و همان روز به قوشچي رسيدند     كردند  درچمن درشكي سلماس به طرف اروميه حركت        
اولين درگيري نيروهاي اميـر     . ن را بگيرد  آغا برد تا راه تيمور پاشاخا       نيروهايش را به قلعه اسماعيل      تمامي

 تيمور پاشا به طرف اروميه به راه افتـاد و     .تيمورو شيخ عبيداله در قيزالر قلعه به سود ايران خاتمه يافت          
كـه  را ي كـساني    غارت كردند و همه   را   سر راه    هايآباديهمه  نيروهاي تيمور   . دراطراف شهر مستقر شد   

  بـه تبريـز    ،ي پيـروزي خـود      هايشان را به نـشانه       و كله  ند سر بريد  ،دندقواي شيخ به اسارت گرفته بو      از
  .فرستاد مي

تيمورپاشاخان   الحجه از كوه جهودلر كه قواي        ذي 4شيخ نيروهايش را مجدداً سازمان داد و عصر روز          
و بـه عقـب     داده  را شكـست    شـيخ   قـواي تـرك نيروهـاي قيـام         ،  نـاموفقي انجـام داد    پاييد حمله     را مي 
بـار هـم     ولـي ايـن   يورش بردنـد    به اردوگاه   قبلي  يروهاي شيخ يك بار ديگر هم به همان شيوه          ن.راندند

  .بيهوده بود
  

، همزمان با آمادگي نظامي دربار قاجار و اعزام قـشون و ميليـشياي ايـالت بـراي فـرو نـشاندن قيـام                      
ان داد كـه  از يك طـرف الكـساندر دوم بـه قـواي روسـيه فرمـ      . هاي ديپلماسي شاه هم پيروز شد    تالش

ي و از طرفـ   ،   روند تا در وقت الزم به نفع ايران در جنگ شركت كننـد             يآذربايجان جنوب مرز  ازقفقاز به   
كه عالي را ناچار سازد        ايران در استانبول توانست باب     ،هاي روسيه و انگليس      ديپلمات در كشمكش بين  

به طرف حكاري و منـاطق قيـام        و  كند  ارزنجان و وان جمع     ،  ارزروم،  بتليس،  نيروهاي خود را در موش    
  .مرز ايران و عثماني را تحكيم سازد، قيام شيخ نقاط استراتژيكبا تصرف و ، دارد اعزام



 
   نشيني و شكست  عقب

بدون بدست آوردن امال غارتي     اي بعد از      عده،  نيروهاي هر دو جبهه شيخ دچار پريشاني كامل شدند        
 از ترس رسيدن قواي ايران پراكنده       انهاي هم نوميد    و عده نقاط خود برگشتند      بهشيخ و فرماندهان    اطالع  
  .و به دشمن پناه بردندكرده  صفوف قيام را ترك و يا آشكارا مخفيانههم  در اين بين تعدادي. شدند
  

، جمعـي مـردم   دسـته   نيروهاي ايران به تعقيب نيروهاي قيام افتادند و در همان حال بـا تنبيـه شـديد                  
و روستاهايـشان را بـه آتـش        نموده  و مال و دارائيشان را غارت       كرده  عام جمعي    ها را قتل    آبادي ساكنان

به نواحي كوهـستاني مـرزي ايـران و         ،  جان سالم بدر برند   آنان  توانستند از يورش       كسانيكه. كشيدند  مي
شـيخ عبيدالـه و     . ي لشكر شيخ به طور نامنظم پراكنده شـدند          ونيروهاي هر دو جبهه   ،  عثماني پناه بردند  

از ) 1880تشرين دوم    (1297الحجه    زندانش عبدالقادر ومحمدصديق با تعدادي از افرادش در ماه ذي         فر
بـه طـرف   قنـديل  از راه كوهـستان  ا هم  قآ  حمزه. منطقه شمزينان برگشتند  ،  عثماني  مرز گذشته و به خاك    

  .منگور رفتنواحي 
 نتوانـست   قيـام  نيـروي    .ه يافـت  آزادسازي كُردستان ايران با شكست خاتم     براي  نظامي  برنامه و نقشه    

نتوانست قيام شيخ   حتي  ،  چون آزادسازي شهرها يا نقاط استراتژيك را به دست آورد         ،  بزرگهاي  پيروزي
  .سنندج و كرمانشاه كه قسمت مهم و اعظم كُردستان بود سرايت كند به نواحي

 نـد و حتـي    نمقاومت ك  بيش از چند هفته      ند نتوانست و ديسپلين عدم سازماندهي   به علت   نيروهاي قيام   
و همچنـين   . دنو در برابر يورش قشون ايران دوام بياور       نمايند  شهرهاي آزاد شده را هم حفظ       نتوانستند  
اي    جنگ مـنظم جبهـه     ند نتوانست هاي جنگ    تاكتيك  ناآگاهي از  ونظامي  دانش  فقدان تخصص و    به علت   

  . ادامه دهندپارتيزاني همي طوالني وفرسايشي به سبك  جنگ مسلحانهدر و يا داده ادامه را 
  

و چنـدين عـراده تـوپ بـه         نيـرو داشـت      هـزار نفـر      20 اسـت، قشون ايران چنانكـه كـرزن نوشـته         
 و ناصـرالدين    31الدولـه در راه مـرد       حشمت،  تا قيام را سركوب نمايد    كرد  الدوله اعزام     حشمت  فرماندهي

چندين افسر اطريـشي هـم در بـين        . خان فرماندهي عمليات را به عهده گيرد        شاه دستور دادميرزا حسين   
، كـشتار از جملـه بـه      ،   جمعي مردم  اتسپهساالر هنگامي كه به سلدوز رسيد به تنبيه       . بودند ايرانقشون  

الحـرام بـه اروميـه رسـيد و ضـمن              محـرم  12سامان و دارايي مردم پايان داد و روز         زدن  غارت و آتش    
 را هـا  ارمنـي خـان رئـيس    صداره و ميرزا هاشـم ال ميرزا رضاخان سرتيپ و معين،  رسيدگي به امور منطقه   
  32.ي شيخ عبيداله و همكارانش اعزام داشت عثماني در باره جهت مذاكره با مقامات
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  ها  گفتگو با ترك
لذا با رفـت و آمـد و گفتگـو تـالش            ،  به دام اندازند  با حيله   را  عبيداله  خواستند شيخ     مقامات ترك مي  

هـا را بـاور كـرده       هـاي ترك    بايد وعده    شيخ هم مي   ،طبق قراين ،  نددعوت كن وي را به استانبول     كه  كردند  
  :اين نامه را براي كُردهاي مرزي و آوارگان نوشته استبه همين مناسبت چون ، باشد
   بعد از اعالم سالمي مشتاقانه«

بي ميل قل   احوال اينجا را جويا شويد بحمداهللا امور از جانب اعلي دولت واال به            ،  هر گاه از روي عالقه    
ـ ، شـاهانه   در اين ايام جناب سعادت مĤب احمد بگ نائب حضور حضرت       .عزيزان است  ، اهللا ملكـه  دخلّ

والحمداهللا از هر جهت امـور روبـراه و         آمدند  ايشان  ،  جهت بعضي امور محرمانه به اينجا اعزام شده بود        
امور به انجام رسـيده و       ،آوارگان در ميان نباشد     اگر نفاق اهالي كُردستان و بي صبري      . بر طبق منظور بود   

در نظـر دارنـد     . انـد   را ناحق و ما را محـق دانـسته           چون تمامي دولتها حكومت عجم     . است درست شده 
 .عجم يكه خورده و در تالش استمالت آوارگان است        كه  كُردستان را تسليم ما كنند و بدين خاطر است          

و آوارگـان را توصـيه و   نماييـد  ن آنسوي البته آنچه در توان شماست بايد سعي دراتحاد و اتفاق كُردستا   
ها فريب نخورند و هر كـس بـي           نكنند و به دروغ و تملق ايراني        كه آرام باشند و بي قراري     كنيد  تقويت  

  .اذن و اجازة ما رفت و آمد كند وبرگردد بعنوان دشمن بزرگ قلمداد خواهد شد
  33» منتظر پاسخ سالمتي و مرجوعاتم

كُردسـتان  گرچه به شيخ قول داده بودند تـا   به كُردستان آورده بودند و مقامات ترك نيروي عظيمي را   
ي اسـتانبول كردنـد و در آنجـا            وي را به حالت بازداشت روانه      ، اما بالفاصله  را تسليم شيخ نمايند   ايران  

  .تحت نظرگرفتند
  

    فعاليت ديپلماسي
    خاورميانه ميدان تاخت و تاز روس و انگليس

بـه   و بـراي دسـتيابي   حال پيشرفت بودنـد به سرعت در از لحاظ صنعتي وپايي  دول ار19اواخر قرن   
.. . و فرهنگـي ،  نظـامي ،  مواد خام الزم در رقابت شديد سياسي      تهيه  كاالهايشان و   بازار مصرف صنايع و     
  .كردند رقابت ميمناطق آسيايي وآفريقايي تحت نفوذ خود بودند و براي استعمار 

 :ره خـود كـرده بـود و انـدك انـدك چنـد ناحيـه اسـتراتژيك از جملـه                    بريتانيا هندوستان را مـستعم    
 نـد را كه ميان بريتانيا و هندوستان بود      ) 1882(كانال سوئز   ،  )1878(قبرس  ،  )1839(عدن  ،  )1800( مالت

  . نيز به تصرف خود درآورد بعدها امارات ديگر خليج فارس راجدا كرده وازدولت عثماني 



 
را ) 1812(  به طرف جنوب، در چند جنگ ايران را شكست و پيمان گلـستان             طلبي خود   روسيه هم در توسعه   

اي ايران را بـه جنـگ ديگـري كـشاندو متعاقـب آن پيمـان                   مجدداً روسيه به بهانه    1829در  . بر وي تحميل كرد   
به زير سلطه    بخارا وخيوه و جغند را       هاي خان 1876،  1873،  1868هاي    تركمانچاي را هم تحميل كرد و در سال       

در شرق مرز . ي روسيه از غرب درياي خزر تا رود ارس و از شرق تا رود اترك رسيده بود سيطره. خود درآورد 
تـالش بـراي    قارص و اردهان و باطوم رابه دست آورده بود و مـدام در              ) 1876(عثماني هم بعد از پيمان برلين       

  .عالي بود تحريك اقوام مسيحي بالكان و ارمني عليه باب
. بودنـد    بودند كه بر تقويت نفوذ خود در منطقه با يكديگر در رقابت            اصليقدرت  يتانيا دو   روسيه و بر  

رقابـت راكنـار   ، هـر دو ، شـد  مـي مطرح سخت سررقيبي به عنوان ورود نيروي سوم كه وقتي خطر  ولي  
چنـين    م در برابر خطر ناپلئون چنين كردند وه       19كه در آغاز قرن     ،  نهادند تا وي را از ميدان بدر كنند         مي

  . هم با پيدايش خطر آلمان همان بازي را مجدداً تكرار كردند19در اواخر قرن 
ــافع خــود  ــراي حفــظ من ــا ب ــر ســفارتهاي خــود در اســتانبول و تهــران ، روســيه و بريتاني ، عــالوه ب

  .كنسولگري هم در شهرهاي مهم ايران و تركيه داير كرده بودند چندين
شـناس، محقـق       در سراسر خاورميانـه در قالـب جهـانگرد، باسـتان           اتباع اروپايي به ويژه روس و انگليس      
از وضع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي اقوام منطقه و نقاط          ... جغرافيا، خريد و فروش كاالي بازرگاني     

حفاظـت و   به بهانـه    كردند، و     مي جمعاطالعات  سياسي و اقتصادي كشورشان     بيشتر  استراتژيك جهت نفوذ    
ها  ، ميسيونرهايشان چندين مركز را تحت نام كليسا، كتابخانه، بيمارستان را بنياد نهادند و آنكمك به مسيحيان

  . كشور خود بودندكاستراتژي  در خدمت منافع،هاي سياسي و اقتصادي  دستگاه، همسو باهم
  نـام هاي اداري عثماني و ايران هم صدها خارجي مشغول كـار بودنـد كـه بـه               در دستگاه جدا از اينها    

 صـدها افـسر اروپـايي در صـفوف سـپاه ايـران و تـرك                 ،نيروهاي مـسلح دو دولـت     كردن  سازماندهي    
  .هايي را در دست داشتند پست

دادگـاه كنـسولي    از  از حـق كاپيتوالسـيون يعنـي مـصونيت          ،  افراد اروپايي در قلمـرو ايـن دو دولـت         
  .دبرخورداربودند كه هيچ شهروندي از افراد اين دو كشور آن را نداشتن

مـرز عثمـاني و ايـران بـود           كه هم ،  ترين نيروي زميني آن عصر جهان و منطقه بود          روسيه داراي عظيم  
  .اقتصادي و نظامي زيادي در دو كشور داشت، ونفوذ سياسي

استقرار دفـاتر   كه با حضور در هند و       ،  ترين نيروي دريايي آن عصر جهان بود        بريتانيا هم داراي عظيم   
گرچه هـم مـرز هيچكـدام از دو دولـت           ،  هاي خليج   نشين  شيخ  و عدن،  قبرس ،مالت  در نمايندگي قوي 

  .نظامي شديدي در هر دو كشور داشت، اقتصادي، نفوذ سياسيبريتانيا ولي ، نبود)  تركيه و ايران(
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 هماننـد يـك نيـروي صـنعتي مهـم         ،  آلمان هم كه به تازگي دولت ملي متحد خود را تشكيل داده بود            
.. .فرانـسه و ايتاليـا و اتـريش       ،  تا او هم جا پاي خود را باز كند        شده بود   ت منطقه    ميدان رقاب   وارد جهان
  .به همين ترتيب ظهور كرده بودند هم

 ولـي ،  هـاي اروپـايي بـدل شـده بودنـد           سرزمين ايران و عثماني به ميدان رقابت سخت ميـان دولـت           
ورود نيروهـاي   كردند از     ميش  تالهاي ذينفع منطقه يعني روسيه و بريتانيا هر كدام از يك طرف               قدرت

وابـستگي   ماندگي خاورميانه و   و به علت پيشرفت سريع اروپا و عقب       ،  جلوگيري كنند ديگر به منطقه    يك
خالء بزرگي در ميان دوقاره پديد آمده   ،  هاي اروپايي   ي منطقه به اقتصاد پيشرفته دولت       مانده  اقتصاد عقب 

هـاي    تر شده بود ودسـتگاه      ايران و تركيه عميق   .. .ماعياجت،  سياسي،  ي اقتصادي هاتنگنامشكالت و   . بود
خـود نيـز بيـشتر زيربـار بـدهي          ،  اداري دو دولت بيشتر به سوي فساد رفته و ضمن ستم بيشتر به مردم             

 و اسـتراتژيك    شدند و در نتيجه حل مـسائل مهـم          ميوابسته  رفتند و بيشتر      هاي ثروتمند اروپا مي     دولت
  .شد تعيين ميآن دو قدرت از طرف ني ايران و عثماداخلي دو كشور  

  
   هاي شيخ عبيداله  ديدگاه

 اقـدام   برنامه استراتژيك خود  براي اجراي   شيخ عبيداله در ميان اين وضع داخلي و خارجي دو كشور            
دانست به ويژه كه خـود در جنـگ روسـيه        ها را مي    ها در تعيين سرنوشت ملت      اهميت نقش دولت  . كرد

، ي دفاع از ملت مسيحي تحت ستم بالكان         جنگي كه روسيه به بهانه    ،  )1877(وعثماني شركت كرده بود     
 بـر  استفانو را عليه عثماني بپا كرد و به پيروزي روسيه و شكست عثماني انجاميد و در نهايت پيمان سان           

بايست عثماني از چندين ناحيه بالكان و قفقاز و آسياي صـغير دسـت                ميبر طبق آن    كه  كرد  تحميل  آن  
ي ديگـر قلمـرو خـود دسـت            بعداً درپيمان برلين تحت فشار دول اروپايي از چندين ناحيه          رچهگكشد  

  .اعطاي آزادي ديني و ملي چندين قوم تحت ستم در بالكان گرديد كشيد و منجر به
هـاي ديگـري      هـا را سـاقط و دولـت         توانند دولـت    دانست كه دول مقتدر اروپايي مي       شيخ عبيداله مي  

لـي از رقابـت اسـتراتژيك دول بـزرگ اروپـا و رقابـت اسـتراتژيك روس و انگلـيس                     و. راايجاد نمايند 
آگاهي و اطالع از ايـن مهـم   گمان  بي، ي خاورميانه و استراتژي هر يك در منطقه اطالع نداشت    درمنطقه

به نـوعي كـه كـامالً       ،  ريزي استراتژي و ديپلماسي جنبش وي داشته باشد         مؤثري در پي    توانست نقش   مي
  .همديگر عمل ننمايد  عكسمتضاد و

بـه ايـن منظـور قبـل     . اش كـار ديپلماسـي بـود      يكي از اصول اساسي شيخ عبيداله در انجام استراتژي        
اقدام به عمـل    ازتجمع نيروي مسلح و انجام لشكركشي جهت رهايي كُردستان از تسلط ايران و عثماني               



 
و اعـزام نماينـده    ي ارسال نامـه     به وسيله رابطه با نمايندگان دول اروپايي      و همچنين برقراري    ديپلماسي  

  .جهت گفتگو و توضيح وضع خود و جلب توجه به اوضاع كُردستان ومنطقه و جهان كرد، ويژه
در امور سياسي جهان       كارآمد و متخصص   هايديپلماتبا  شيخ عبيداله دولتي نداشت تا دستگاه امور خارجه         

باشـند  گاه به قانون و سياست وجغرافيا و روابط با كشورها داشته باشد، دانشگاه و مركز تربيت ديپلمات كه آ  
تحليل امور و تحقيق در كار آگاه  ص وخصهمچنين فاقد حزب هم بود كه حداقل چند نفر مت. را هم نداشت

كُردسـتان هـم از لحـاظ        مانـدگي   هـا عقـب     و عالوه بر ايـن    . باشدداشته  سياسي منطقه و جهان و ديپلماسي       
  .هاي ديگر شده بود نيز مزيد بر علت... ، تلگراف، روزنامه و مجله راهارتباطات و نبود

 مسير و حركت قيـام و  در تعيين راه و  ،  ي او هم    افكار و انديشه  . شيخ عبيداله خود فرمانده جنبش بود     
ولي آيا تنها آمال و آرزوهاي شيخ و ايدئولوژي و نـوع فرهنـگ              . بودتعيين كننده   با دنياي خارج    ارتباط  

يا اينكه وضـع داخلـي كُردسـتان و         ،   ديپلماسي جنبش بود   استراتژي و ودش تنها منبع اساسي     وتربيت خ 
  در وي اثر كرده بود؟ منطقه وخارج

داشـته  شـيخ عبيدالـه     ها و راهبردهـاي       ديدگاه جغرافياي سياسي نقش مؤثري در تعيين        عاملگمان    بي
كـه چنـدين    ،  ي نيرومند   واري با روسيه  همج،   كُردستان در بين ايران و عثماني      اييجغرافي ، موقعيت است

فرهنگـي  ،  بازرگـاني ،  اجتماعيبافت  شكست داده بود و     آن را   را با عثماني گذرانده و        جنگ پيروزمندانه 
نداشتن مرز سياسي كُردستان با هيچ كشور   و روسـعثماني ـ روس و ايران    دو طرف مرزهر كُردهاي 

، پايين بودن سطح درآمد مردم، كمبود توان مادي جنبش، ايينداشتن مرز دري، ديگر دنيا به غير از روسيه   
نفوذ نيرومند روس و انگليس در ميـان هـر دو كـشور و              ،  نداشتن كارخانه توليداسلحه و مهمات نظامي     

  .وي داشته استو ديدگاه و عملكرد گمان نقش مؤثري در سرنوشت نظريات  بيها اين.. .ساكنين منطقه
   ديپلماسيجنبش  هدف از 

و بـه سـاير مـردم       ،  خود را نشان دهد    فرد براي بدست آوردن حقوق خود بايد لياقت و استحقاق            هر
. شود موجب خُسران هم نمي، تفهيم كند كه كسب اين حقوق براي او اگر سودي براي آنان نداشته باشد         

اشـتن  براي اين كه حـق د ،  استجايي نداشتههم  و در بين كشورهاي جهان     بود دولتفاقد  كُرد هم كه    
هاي ديگر را هم تفهيم كنـد كـه نـه             بايدشايستگي خود را نشان دهد و دولت        مي،  بدست آورد دولت را   

بايـست داليـل     مـي شيخ هـم    . دربر دارد براي آنان   بلكه منافعي هم    ،  داشت تنها زياني براي آنان نخواهد    
  .دهدارائه هاي بزرگ   به قدرتو عثمانياي براي رهايي از تسلط ايران  كننده قانع

در آن مـستقر    يك دولت بومي    مقتدر و   قدرت مركزي   يك  هرگز  ،   است اي كوهستاني   كُردستان منطقه 
 .اي برخـوردار نبـوده اسـت         بيگانه اشغالگر بوده و از حاكميت عادالنـه        سلطههميشه تحت    .نشده است 
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 متكـي بـه     ناچـار به  ،  پيروان مذهب و دين جهت حفظ خود و منافعشان        ،  روستا،  عشيره،  طايفه،  خاندان
و ميدان تاخت و    ،  هاي قدرتمند منطقه    سرزمين كُردستان هميشه مطمع ملت    . اند  بوده خود و قدرت    نيرو

محلـي بـر   هاي  هاي مركزي ايران و عثماني با قدرت   رقابت قدرت  .هاي آنان بوده است     دولت  تاز خونين 
مـاني در كُردسـتان جهـت       قدرت مركزي در كُردستان و يا رقابـت ايـران و عث            خود به عنوان     تثبيت سر

از كُردسـتان   ،  در ميـان خـود    .. .تصرف ملـك بيـشتر و     ايالت بر سر     رقابت طوايف و  گسترش قلمرو يا    
سياحان و جهانگرداني كه به كُردستان آمـده بودنـد و يـا از                اروپائيان از طريق  . سلب آسايش كرده بودند   

، متعـصب دينـي  ، جنـگ طلـب  ، خو  درنده،  دسوا  بي،  مانده  عقب  ي قومي   چهره،  بودندعبور كرده   كُردستان  
. نـد بودسـپرده    مغزشـان    بـه و  كرده  منطقه خود را ندارد ترسيم        ي  كه شايستگي اداره  ... غارتگر و ،  راهزن

نمايد و به آنان نشان دهد كه چنانچه كُرد امور و              را اصالح  چهره و ديدگاه  خواست اين     شيخ عبيداله مي  
راهزنـي و دزدي و غـارت و        ،  برقـرار خواهـد شـد       ستان امنيت در كُرد ،  سرنوشت خود را به دست گيرد     

فرهنگ ،  د كرد نرفت و آمد خواه   با امنيت تمام     بازرگاني   هايبندد و كاروان    جنگ و درگيري رخت برمي    
داري   تأسيس دولـت و مـديريت و مملكـت        و شايستگي   آنگاه لياقت   گسترش خواهد يافت    و باسوادي   

  .دهد خود را نشان مي
 هـا بررسـي كنـيم نـشان         ا به اروپـايي   هاي شيخ عبيداله و مذاكرات خود و نمايندگانش ر         اگر متن نامه  

  :اش با كشورهاي اروپايي عبارت بود از د داد كه اهداف شيخ از جنبش ديپلماسينخواه
جـدايي و اسـتقالل كردسـتان از        «اثبات برحق بـودن      از كُرد و      و نيك  شايسته  و نامي  سيماـ ترسيم   1

  .تعيين سرنوشت كُردستان و كسب حقوق آزادي و »ايران و عثماني
مقصر اعالم كـردن حاكميـت ايـن      وايران و عثماني در كُردستان هاي    دولتـ افشاي استبداد و ظلم      2

  دهد دو دولت در مورد جنگ و خونريزي و رفتارهاي غير انساني كه در زير سلطه آنها روي مي
تـأمين  ،  امنيـت داخلـي  از لحـاظ اسـتقرار  ول اروپـايي    اعالم اهميت كُردستان مستقل به د     تفهيم و   ـ  3

هـاي   و رفتار مناسب با ملل مسيحي و اهميـت اسـتراتژيك كوهـستان           تجارت آزاد   و بهبود وضع      آزادي
  .جنگدوران كُردستان در

رسـميت    ي ملت كُرد و بـه       جلب پشتيباني معنوي دول اروپايي جهت مبارزه      ،  هاايني    هدف اصلي همه  
  .بودعثماني دربار قاجار و سطه دستان متحد و مستقل از شناختن دولت كُر

    ديپلماسي شير و روباه
و دول بـزرگ و    ،  وجود نداشتند جهان  ي ديپلماسي     عرصهدر  زيادي   دول مستقل    19در ربع آخر قرن     

ويژه در  كه در امور جهان به      ... اتريش و ،  آلمان،  ايتاليا،  فرانسه،  روسيه،  مهم اروپا عبارت بودند از بريتانيا     



 
براي شيخ عبيداله روسيه    ،   هم هاايندر ميان   . بيشتري برخوردار بودند  هميت   از وزن و ا     مسائل خاورميانه 

، فرهنگـي ،  اقتصادي،  اي داشتند چون نفوذ سياسي      و بريتانيا كه دو نيروي اصلي منطقه بودنداهميت ويژه        
ر به لحاظ تأثير و نفـوذ در منطقـه بـه            كشورهاي ديگ . نيرومندي در ميان ايران وعثماني داشتند     .. .نظامي

در . سعي در ايجاد رابطه ديپلماتيك با ايـن دو كـشور داشـت            ،  هم عبيدالهشيخ  . رسيدند  پاي آن دو نمي   
 اين مطلـب را از ايـن مثَـل          اًمسلم»  از روباه است   طرفدار شير بودن بهتر   «ميان اين دو نيز معتقد بود كه        

ام كنـد بهتـر از ايـن          پـاره كه  تشير  (» وي مبخـوا  ثر   ك   نه ثنثر مبشك ثش«: گويد ميكُردي استنباط كرده كه     
گـري اسـت كـه       حيلـه سـنبل   جوانمردي وروبـاه    سنبل  در ميان كُردان شير     )  34است كه روباه مرا بخورد    

  .منظور از شير روس و منظور از روباه هم انگليس بوده است
كـه بـا ايـن دو در        است  دولتي نبوده   داراي  رد  ؟ كُ  است  بودهمسائلي   شيخ ناشي از چه      هديدگاآيا اين   

 كُـرد و انگلـيس و يـا كُـرد و            اسناد ارتباطات بين  اش    باشد و در آرشيو وزارت امور خارجه        ارتباط بوده 
را در  تـشبيه    ايـن    ، رفتار دو طـرف    نحوهتجزيه و تحليل و      نتيجه    در تاشده باشد   و بايگاني   روس ثبت   

بتوانـد  بلي جنبش كُرد هم با روس و انگلـيس آنچنـان نبـوده كـه                ق ي  همچنين تجربه . يش گرفته باشد  پ
  .برداشتي از آنها داشته باشدچنين 

  
   اي روسيه  استراتژي منطقه

پطركبير هاي    اهداف و سياست   ادامه همان    19وري روس در قرن     طاي امپرا   اصلي خاورميانه استراتژي  
  :و كاترين بود از جمله

  .هاي گرم  آبويايي راه دربه  دستيابي جهت ـ تالش 1
  ). بحرالبيض(هاي ميان درياي سياه و درياي سفيد  تُرعهبه  ـ تالش براي دستيابي 2
  .ي بازرگاني  ـ توسعه3
  35.انگليس و بعدها آلمان،  نفوذ فرانسهگسترش ـ جلوگيري از 4

 هاي جنوب روسيه چشم طمع دوخته بـود كـه بخـشي از              به سرزمين ،  براي رسيدن به اين اهداف هم     
كرد با نزديـك شـدن بـه ايـران         و تالش مي  ،   در قلمرو ايران و بخشي در قلمرو عثماني قرار داشتند          هاآن

در نتيجـه بـه آرامـي و بـا          . و انگليس را دچار نگراني سـازد      به مخاطره اندازد    هندوستان را   ،  وافغانستان
تركمنستان ،  آذربايجان،  گرجستان،  كم خود را به سواحل درياي سياه رساند و ارمنستان           كم،  زمان  گذشت

 در  طريـق شـدند و بـه ايـن        تبديل  مرز جنوبي او      به و رودهاي ارس و اترك    كرد  وتاتارستان را تصرف    
  .اقتصادي و سياسي و حتي نظامي خود را محكم نمود ايران پايگاه
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عامل اصـلي مانـدگاري و       19در ربع آخر قرن     بود  هاي بزرگ اروپايي      رقابتي كه بين روسيه و دولت     
 هـاي اروپـايي بـراي اينكـه ديگـري      هيچ كدام از دولت   . حفظ موجوديت امپراتوري ايران و عثماني شد      

 خـود مـستقيماً بـه زيـر سـلطه     ) دو دولت(مقتدرتر نشود مايل نبودند يكي از اين دو دولت را اشغال و    
 جلـوگيري  اي حايلي را داشت كه بـراي        ايران در ميان قدرت روس و نفوذ انگليس نقش منطقه         . ددرآور

  36.ها از جمله پيمان پاريس بسته بودند او را به بعضي از عهدنامه، ازطمع روسيه
  
  

    كُردها و روسيه
سـرزمينش از طـرف     ،  هـاي ايـران و عثمـاني تقـسيم شـده بـود              كه كُردستان بين دولت   ،  در آن عصر  

  .مرز قلمرو روس شد هم، ايران و از طرف شرق عثماني شمال
و ) 1813(بعـد از تحميـل پيمـان گلـستان          ،  خـود در جنـوب     كشورگـشايي    ادامه سياست روسيه در   
هايي   بخش،  بر عثماني ) 1878(و برلين   ) 1878(استفانو    بر ايران و تحميل پيمان سان     ) 1828( تركمانچاي

ميـدان اصـلي تعـدادي از       . كُردستان و تعدادي از ايالت بزرگ كُرد نيز به قلمـروش افتـاده بـود                از نقاط 
 و ايران و روس و عثماني در كُردستان بود و بخشي از نيروهـاي ايـران و عثمـاني هـم                      روس  هاي  جنگ

  .ها كُرد بودند دراين جنگ
 در جنـگ عليـه ايـران و عثمـاني از            تاها براي اينكه در مواقع جنگ كُردها را به خدمت گيرند              روس

 اي با تعـدادي     ي حسنه    و رابطه  نداددنظام را از كُرد تشكيل        تعدادي تيپ سواره و پياده    ،  استفاده كنند   آنان
  كـه تـشكيل داد از مـسلمانان  را  تيـپ  4 روسيه 1829در جنگ . خان و سركردگان كُرد برقرار كردند    از  

كُردهاي  كه يك تيپ آنرا تشكيل داد دو تيپ ) 1854 ـ  1856(در جنگ كريمه ، يك تيپ آن كُرد بودند
 نفر از كُردهـا     1300 حدود    نيز تيپي  1877 در جنگ    همچنين،  قارص و ديگري از كُردهاي ايروان بودند      

  37.تشكيل داده بودند

 نظامي،  اجتماعي،  بازرگاني،   روسيه و ارتباط سياسي    قدرتمندبه اين ترتيب نزديكي كُردستان با دولت        
  طمـع   و و نفوذ قوي روسيه در ايران و عثماني و مداخله مداوم آن در امور مهـم منطقـه                 ،  كُرد با آن  .. .و

دوستي   بخش ملي كُرد در انتخاب       رهايي جنبش نوع موضع    اتخاذامل مؤثري در    وعتصرف منطقه،   جهت  
  .با روسيه شده بود

موقعيت جغرافيايي كردستان وضعيتي را پديد آورده است تا رهبران كُرد نتواننـد براسـاس مـصالح و                  
آغـاز جنـبش رهـايي      منافع ملي در انتخاب دوست و دشمن خود آزادي عمل داشته باشند و از همـان                 



 
بخش ملي كُرد موقعيت جغرافيايي و سياسي كُردستان همواره عامل اصلي و تعيـين كننـده در انتخـاب                   

  .دوست و دشمن بوده است
    فعاليت ديپلماتيك با روسيه

از طريـق   ،  داشـت ارتباط با مقامات روسـيه      سعي در برفراري    ) 1878(شيخ بعد از بازگشت به نهري       
  38. به اطالع آنان رساندهاي خود را شرايط و ديدگاه تا ه كوشيدنامرسال انماينده و اعزام 

روسيه در   هنگامي كه كنسولگري. فرستاد نزد اوبرميلر كنسول روسيه در ارزروم   گانيبار نمايند چندين  
بـا    معتمـد خـود را  ،آغا  را غنيمت شمرد و دو بار يوسف     ي و فرصت  وان گشايش يافت شيخ اين نزديك     

خـود   د محمد سعيد را به عنوان نماينـده        سي 1879همچنين در ماه اكتبر     ،   كامساركان فرستاد  پيشنهاد نزد 
اعالم داشـت    د سعيد در مذاكراتش با كامساركان      سيد محم  . فرستاد  وان بهجهت مذاكره نزد كامساركان     

  :كه
لط خـود  كه امپراتوري عثماني توانايي امنيت و آسايش ملل تحـت تـس           است  شيخ يقين پيدا كرده     ... «

، ملـت   در راسـتاي منـافع    ،   به همين سبب شيخ    .راندارد و اين موجب تهديد جان و مال مردم شده است          
  .داند داند و ملت هم او را حافظ اصلي خود مي انقالب را عملي درست و وظيفة خود مي

ن رده  از نمايندگا و اين فساد    ،  هاي اداري است     دستگاه اصلي همه تبهكاري و فسادها،    شاهرگ  منبع و   
قطرة خـون ملـت    آناني كه آخرين. يابد هاي عالي خاتمه مي  و به رده  شده  شروع   يعني از ضابطان  ،  پايين
خـون  نـه تنهـا   دولـت  ،  استرا از دست داده   اش    ارادهحاكمان   و ستم  از فرط ظلم     ملتي كه ،  مكند  را مي 

، ناشايـست دسـتگاه رهبـري     و  ظالمانـه   و به علت اين اعمال      . مكند  كُردها را هم مي     مسيحيان بلكه خون  
  .اند به راهزني و غارت دست زنند كُردها ناچارشده
و دل بـسته اسـت   روسـيه  پـشتيباني   بـه حمايـت و   ها شروع كرده،    اي كه عليه عثماني     شيخ در مبارزه  

بـه همـين   ،  اسـت هـا كُردهمـسايه  شيخ اينست كه چون روسـيه  استدالل و ، اميدوار است هميشه به آن 
  . است بودهبيشتر از بريتانيا مورد احترام ميشههنزد كُردها جهت 

د در سرنوشـت جنـگ تـأثير      نـ توان   مـي  هـا كُرد،  اگر روسيه با تركيه و يا بريتانيـا درگيـر جنـگ شـود             
  39».هاي كوهستاني مهم وان و دياربكر در دست كُردهاست چون تمامي راه، باشد داشته

كـه  له اول جنبش در كُردسـتان ايـران   تالش شيخ براي جلب حمايت معنوي روسيه حتي بعد از مرح 
 بعـد از فـرار از   . حالت بازداشت روانـه اسـتانبول كردنـد ادامـه داشـت     وي را دربه شكست انجاميد و  

استانبول وبازگشت به كُردستان يكبار ديگر علي قاسمي را به نمايندگي خود نزد نماينده روسـيه اعـزام                  
تـرك را قبـول     خـشن و ظـالم      توانيم حاكميـت       اين نمي  بيشتر از « :شيخ اعالم كرد كه      از طرف  يو. كرد
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كنند و اگر روسيه مايـل باشـد          درخواست حمايت مي  از روسيه   استانبول   عليهدر مبارزه   كُردها  و  » .كنيم
  40. كندكُرد را برپا سراسري قيام شيخ ميتواند

 سوسـان  و جا  هـا   ديپلمـات گرچـه   ،  هاي روس در منطقه سـودي نبخـشيد         هاي شيخ با ديپلمات     تالش
وآمدها و اهداف و ارتباطات شيخ و وقايع منطقه    نظارت دقيقي بر رفت    در هر دو سوي كُردستان       يروس

آگـاهي و   اقتصادي و سياسي منطقـه      ،   از اوضاع اجتماعي   كردند و   داشتند و كليه رويدادها را گزارش مي      
روسـيه در منطقـه بـود و        ها از جنبش از بسياري جهات همـان اسـتراتژي             ارزيابي آن   ولي،  داشتنداطالع  

چنانكه در  ،  هاي عثماني و ايران نيز همان موضع دولتشان بود          خارجي آنان در برابر دولت      موضع سياسي 
  :در نتيجه موضع روسيه چنين بود، گزارش خودبه مقامات عالي به وضوح مشاهده شده

  .ها را مردود شماريد هاي كُرد حمايت نشود و آن  ـ از خواسته1
  .شود مركزي حمايت هاي مت ـ از حكو2
  41.تر و ثروتمندترند تر و آگاه چون مترقياعتماد و كمك شود مسيحيان به  ها ـ بجاي كُرد3

و احتمـاالً انگلـيس بـراي    اسـت  دست انگليس در كـار  گويا به نوعي باشد كه شيخ  ـ تبليغ جنبش  4
  .باالي انگليس خواهد شد دههاي ر كه اين كار هم موجب سردرگمي دستگاه، منافع خود آن راقبضه كند

 تعيـين   هـا احتمـاالً نقـش       گيري دولـت    گرچه در تعيين موضع   ،  هاي رده پايين منطقه     ارزيابي ديپلمات 
راسـتا    تواند تأثير مثبت يا منفي خود را برجـا گـذارد كـه در ايـن                 گمان مي    نداشته باشد ولي بي    اي  كننده

يـك مقامـات عـالي حكـومتي درتـصميمات          هـاي روس در منطقـه در تحر         موضع غيردوستانه ديپلمات  
  . كرده باشداتي تأثيركُردهاعجوالنه عليه 

  اي بريتانيا  استراتژي منطقه
 نوشـته   لينچوفـسكي  به طور خالصه چنانكه      19اي امپراتوري بريتانيا در قرن        اهداف اصلي خاورميانه  

  : عبارت بودند ازاست،
  . ـ حفاظت از هند1
  .تباطي متروپل و امپراتوريهاي ار  ـ حفاظت و امنيت راه2
  .ي بازرگاني بريتانيا  ـ توسعه3
  . ـ تأمين حداقل وضع معيشتي و اجتماعي4

كـه  ،  اي بـر اسـاس چنـد اصـل بنيـاد نهـاد              بريتانيا سياست تعيـين شـده     ،  جهت انجام اين اهداف هم    
دي روسـيه و    حفظ استقالل و تماميت ارضي هر دو امپراتوري ايران و عثماني عليه تهديـد و آزمنـ                  يكي

 و دوم اشغال قبرس و مالت و كانال سوئز و عـدن كـه قـسمتي از سـرزمين عثمـاني                      42.بعدهاآلمان بود 



 
ي تـأمين راه هنـد آن را ضـروري            ولـي بـه بهانـه     ،  وگرچه به ظاهر مخالف اين استراتژي بودنـد       . بودند
  .دانست مي

آنها را مستقيماً به زير سلطه خود       خواست    بريتانيا قصد نداشت ايران و تركيه را اشغال كند، حتي نمي          
خواست   ميو   هم مخالف بود  ديگر   كشورهاي از طرف    درآورد و حتي با اشغال آنها از طرف كشورهاي        

اي    منطقه همچونو  ،  مانندبباقي   هاي ديگر   زير نفوذ مؤثر خود و مستقل از دولت       و   سياسي   فُرمبه همان   
داخلي و مخالف   در وضعيت   اصالحات   ورفرم و   دار    فبه اين داليل طر   . ميان هند و روسيه باشد    حايل  

و شكل اين دو دولت      كه موقعيت تهديد جدي   هر گونه   با   بود و     ايران و عثماني   شدنا تقسيم   يسقوط و   
  .كرد انداخت مقابله مي را چه از داخل يا خارج به خطر مي

    كُردها و انگليس
، گرچـه از قـديم    ،   اسـت  نبـوده مرز    همليس  دولت انگ هاي سرزمينش با      يك از قسمت  كُردها در هيچ    

اند و در چندين نقطه هم  كردهاز آن ديدن وآمد كرده و   در كُردستان رفت    جهانگرد و كارشناسان انگليسي   
، فرهنگي،  سياسي،   بازرگاني ات گسترده ولي هيچگاه ارتباط  ،  اند  كنسولگري و مركز بازرگاني راداير كرده     

ولي رابطه انگليس ـ ترك و رابطه انگليس ـ فارس از   ، رقرار نبوده استب يا نظامي در بين كُرد و انگليس
  .است چند جهت در كُرد تأثير داشته

و  اصـالحات اند تا اندكي      عالي و دربار را تحت فشار قرار داده         يكي اينكه مقامات بريتانيا هميشه باب     
ند تا آنچنان ضعيف نشوند     دهانجام  داخلي خود    نظامي حكومت و دارايي و      مديريت اجرايي رفورم در   

پيامـد ايـن فـشار در عثمـاني موجـب تـشكيل             .  كنـد  سـاقط آنهـا را    دولت روس بتواند بـه آسـاني        كه  
بود كه موجـب    »  واليات«گرديد و يكي از بندهاي اصلي تنظيمات تغيير شكل سازمان اداري            » تنظيمات«

عـالي فـشار آوردنـد كـه          بـه بـاب   هاي انگليس     ديپلمات. شد  محودائمي امارات خودمختار كُردستان مي    
و بوتان لشكركشي نمايد و حاكميت مـستقيم تـرك را بجـاي    سوران گ اميران  يب  گ و بدرخان  يبرمحمدب

  .آنان گمارد
عـالي و دربـار ايـران تـا اختالفـات رااز طريـق گفتگـوي آرام حـل                     گري مداوم بين باب   يميانج،  دوم
كه به رقابت نظـامي و طـوالني   ، ل و دوم ارزروم شدها هم موجب توافق او انجام اين ميانجيگري  .نمايند

  .و پايه سياست مشترك هر دو را در قبال مسئله كُرد بنياد نهادداد بين دودولت خاتمه 
  فعاليت ديپلماتيك با بريتانيا

تغيير دهد؛  روسيه  نفع  را به   سنگيني تعادل   كرد كه بايد      شيخ عبيداله در ارتباط ديپلماسي خود فكر مي       
دولـت ايـران و عثمـاني       بر هر دو    المللي و نفوذ شديد آن        اهميت بريتانيا در سياست بين    خ از   گرچه شي 
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به همان ميزان هم به ايجاد ارتبـاط        ،  داد  مياهميت  روسيه  با  به همين سبب همچنانكه به رابطه        .آگاه بود 
  .كرد كه حمايت آنان را هم جلب نمايد  و تالش ميكرد توجه ميانگليس  با مقامات

اشغالگر بازرگاني و جاسوسي وسيعي در داخل هر دو دولت          ،  هاي ديپلماسي   ها خود دستگاه    گليسيان
كردنـد شـروع    كوچكترين اطالعي پيدا ميسياسي شيخ به محض اين كه از تحركات    كُردستان داشتند و    

  .كردند ميآوري اطالعات و اخبار  تحقيق وجمعبه 
  .باشقال در حكاري رفتآوري اطالعات به   رامسان جهت جمع1877در 
شـيخ و   ي قيام     كه درباره  و گزارشاتي    اخباربراي انجام تحقيقات در مورد       كروفدير و فوزير     1879در  

، وان،  بتلـيس ،  موش،  ارزنجان،  سيواس،  آماسيه،   به واليات شرق درساسون    مردم كُرد به آنها رسيده بود،     
  .ندمالزگرد و ارزروم رفت

 و بـه بارگـاه شـيخ عبيدالـه رفـت و بـا               ديدن كـرد  از منطقه حكاري    كاليتون  ) 1879(در همان سال    
كـه شـيخ در آن نامـه        . اي از شيخ براي مقامات بريتانيايي برده بود         كاليتون نامه . ديدار و گفتگو كرد     وي

  43».خواهند متحد شوند و نبايد تقسيم شده بمانند ساكنان همة كُردستان مي... «: كرده بود اعالم

ديوارهـاي    هنگامي كه نيروهاي كُرد در پـاي      ،  كشي شيخ عبيداله به كُردستان ايران هم      لشكربحبوبه  در  
و از آنجـا    ،  رسـيد    به اروميه  1880آبوت كنسول بريتانيا در تبريز در سپتامبر        ،  اروميه مشغول جنگ بودند   

مك شيخ از   منطقه به ك    الدوله و شيخ پرداخت و به علت ناامني         به ديدار شيخ رفت و به ميانجيگري اقبال       
آغاي   ادرفرزند شيخ و حمزه   شيخ عبدالق با   قيام به ساوجبالغ رفت و در آنجا         كنترل نواحي تحت    هاي  راه

  .و آنگاه به تبريز برگشتكرد  ديدار منگور
كُردها، اتحاد ملـت    مظلوميت و محروميت    شيخ عبيداله در اين ديدارها تالش كرد ظلم و ستم تركيه و ايران،              

:  اسـت  همچنانكـه آبـوت نوشـته     . جنبش و تشكيل دولت مستقل كُردسـتان را توضـيح دهـد           كُرد واهدافش از    
 و  » اسـت از مـسئله كُـرد      هاي اروپايي     حمايت معنوي دولت  جلب  است، آن هم    چيز  خواهد يك     شيخ مي   آنچه«

  44»...آميز شيخ را باور كنند حسن نيت و روابط خيرخواهانه و مسالمت«هاي اروپايي،  دولتكه خواهد  مي

پزشك كه از جمله، دكتر كوچران است هاي خارجي نوشته   همچنين شيخ عبيداله چندين نامه براي شخصيت      
،  اسـت  نوشـته   كه به دكتر كـوچران     1880 اكتبر   5ي    شيخ در نامه  . ها در اروميه بوده است      تيم ميسيونر آمريكايي  

  :گويد مي
 اينجا را برايتان توضيح     يتوضعام،    ه او گفته  تا به صورت سرّي چنانكه ب     ام    را فرستاده  مالاسماعيل... «
را بـا صـداقت بـه اطـالع         ) مهابـاد (اسـتدعا دارم مـسئله كُردسـتان و سـفر پـسرم بـه سـاوجبالغ                 .دهد

  .بريتانيا برسانيد و به خوبي روشن سازيد مقامات



 
 .ستمذهبشان متفاوت از مذاهب ديگرا    ،   هزار خانوار و ملتي جداگانه است      500ملت كُرد متشكل از     

 ملتي  كنند آنها را    هاي حاكم و ستمگر در كردستان سعي مي         دولت .داراي آداب و رسوم ويژه خود است      
  نفر كُـرد اگر يك. كنند ميو اين چنين از كُردستان ياد   معرفي كنند   تمدن    و بي  مهاجم    و سركشخشن و   

و سـالم را     انـسان خـوب      ناهزاركنند اعتبار و نام       ها سعي مي    اين دولت ،  ناروا و زشت انجام دهد      عملي
 بدون پشتوانه منطقي و عينـي، كه تمامي اين صفات زشت را      يقين داشته باشيد  . دار و سياه نمايند     خدشه

  .دهند نسبت مي كُردهابه ، مقامات عثماني و ايران
نيستند كه خوب و بـد را از هـم          در حدي   و اين دو    است  كُردستان در بين اين دو دولت تقسيم شده         

 دچـار   ي ايـن عمـل وي       بهانهگناه را به      اگر كسي عمل زشتي از وي روي دهد هزاران فرد بي           ،جداكنند
هاي نيك هـم در ايـن بـين فنـا             و به اين ترتيب افراد بدكار ماندگار و انسان        . آزار و دردسرخواهند كرد   

همچنانكـه بـه   او ،  استكسي كه به كردار زشت و ناروا مشهور شده، ايد شنيده... گمان نام     بي .شوند  مي
هر دو دولـت هـم ازاعمـال        . كند  آنچنان هم به مسلمانان تعرض مي     ،  پردازد  بيگانگان مي ... آزارصاحبان  

در  باشـد،  باثبـات و داراي اقتـدار الزم بـراي نظـارت    ايـران  حكومـت   و اگـر    ،  زشت وي اطالع دارنـد    
  .خويي خواهندماند ماندگي و درنده دور از تمدن و عقب، صورت مردم آيا هرگز همچون سابق آن

 ولـي   .كننـد مـشخص و آشـكار اسـت          دولـت عثمـاني زنـدگي مـي       زيـر سـلطه     كه در   .. .ايلجرايم  
زنـد و يـا    بـه نـاداني مـي   يا خود را    اين ملت   در مورد توسعه و پيشرفت      عثماني همچون ايران      حكومت

، اتحـادي نيـست  ، گرنـد ن هميشه به ديدة تحقير به كُردستان مـي . انگارد  مياهميت را كماين مسئله   اينكه  
رسـيده و در    واحـد   كنندگان كُردستان عثماني و ايران و همة ساكنين كُردستان به يك نتيجه               رهبر واداره 

 و بايد كاري    توانند زندگي كنند    نميتحت حاكميت اين دو دولت      بيش از اين    القولند كه     موضع متفق   اين
مـا   .يت را بررسي كرده تا راهكـاري پيـدا كننـد   هاي اروپايي را ناچار سازند كه اين وضع      دولتكه  كنند  

 آنـاني   مانخود خواهيم  مي. خواهيم كه ادارة امور داخلي را خود به دست گيريم           مي،  ايم  ملتي تقسيم شده  
، ما هم از    كه ملل ديگر دارند   را  حقوقي  خواهيم    مي. ، مجازات كنيم  شوند  را كه از راه راست منحرف مي      

ايـن  شـويم كـه در مقابـل      متعهـد مـي  اگر چنانكه عملي ناروا روي دهد آن وقت وآنها برخوردار باشيم  
  .ملتي نخواهيم رساند اعمال زياني به هيچ

  45».بيشتر از اين ظلم و ستم مداوم اين دو دولت را تحمل كندتواند  كُرد ديگر نميملت ... 

نتوانـست توجـه    امـا   انـد،     ها به وضوح بيان شده      هاي شيخ عبيداهللا كه در اين يادداشت        خواستهگرچه  
، هاي انگليس در منطقه و در هر دو كشور ايران و عثماني هم  حتي ديپلمات ،  بريتانيا را جلب كند     مقامات
اطـالع كـافي   ها در هر دوسرزمين    دو دولت و موقعيت وخيم آن     اين  وضعيت نابسامان كُرد در     از  گرچه  
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سياست خـارجي بريتانيـا     ير تأثير شديد    زهاي انگليس هم در منطقه        ولي چون ديدگاه ديپلمات   ،  داشتند
هـا در نامـه و        ديپلمـات    بـه همـين جهـت      نـد، اي بريتانيـا بود     در برابر ايران و عثماني و استراتژي منطقه       

در ، داشـتند  غير دوسـتانه ابرازمـي  غير واقعي و اي  گزارشات خود به مقامات باال نظرات خود را به شيوه 
  :نتيجه موضع بريتانيا هم چنين بود

  .ملي كُرد حمايت نشودمطالبات  ـ از 1
  . مركزي خود باشندهاي ـ از كُردها خواسته شود كه مطيع حكومت2
  .دن دور ساز كُردها ـ اقوام مسيحي را از شركت در جنبش3
ي روسيه اعالم كنند،  نشانده نام و اعتبار جنبش كردها را مخدوش و ملكوك سازند و آن را دست  ـ 4
  .از اين فرصت سوء استفاده خواهد كردو روسيه كنند تضعيف را خواهند ايران  يمگويا معني كه  بدين
سـركوب از آن  پـروژه  داده شود تـا در  انتقال ي جنبش به مقامات عثماني و ايراني   ـ اخبار محرمانه 5

  .بهره گيرند
هاي   دگاهاصول دي باشد ولي   بوده  ها    ديدگاه شخصي ديپلمات  ،  ها  نگرش و ديدگاه  از اين   تعدادي  شايد  

  .دهد اي آن عصر بريتانيا را نشان مي استراتژي منطقهآنان محورهاي اصلي 
   اي بريتانيا و روسيه تشكيل كُردستان مستقل با استراتژي خاورميانهتضاد مسئله  

اسـتراتژي بريتانيـا و   ، بـود ايـران و عثمـاني    باسـتاني   دو دولت   شاهد وجود   خاورميانه  در عصري كه    
  .سياسي اين دو دولت بنياد نهاده شده بودنظام بر اساس حفظ ظاهري   زمانروسيه در آن

در مـورد مـسائل     ،  ايران و تركيه هر دو از سوي كشورهاي اروپايي به رسميت شـناخته شـده بودنـد                
مشرق زمين يكي از مسائلي كه از ديرباز موجب رقابت و كشمكش بين دولتهاي اروپـايي شـده اسـت                    

اما ايران و عثماني با تبديل شدن به بخشي از .  دولت ايران و عثماني استبحث استعمار غير مستقيم دو
هاي آن عصر داراي جايگـاه مهمـي          المللي جهت برقراري و حفظ موازنه قدرت در بين قدرت           نظام بين 

 اروپـا امنيـت خـود را        كـه ،  موجب اصل حفظ اين موازنه شده بود      تركيه  ايران و   نظام   ماندگاري   .بودند
اروپايي در جهت اشغال ياتقسيم يكي      قدرت   تالش هر    .در وضعيت غير جنگي باقي بماند     حفظ كند و    

دولتي تازه در منطقـه و         و تشكيل  ها نيروي داخلي براي تجزيه قسمتي از آن       هر تالش    و از اين دو دولت   
در و  ،  ي نيروهـا    موازنـه تعـادل و    هـم خـوردن     ه  المللي و ب     بين نظامموجب تزلزل   ،  ها  يا ساقط كردن آن   

  .شد جنگ ميبروز  امنيت اروپا و خطر به هم خوردننهايت موجب 
هـا    هـر دوي ايـن دولـت      جمعيـت   سـرزمين و    از  شيخ عبيداله تجزيـه بخـشي مهـم و بـزرگ            هدف  

و ايـن  . را هم داشته باشدهاي اروپايي در منطقه  حمايت جمعي دولت  بود كه   اي    تشكيل كشور تازه    براي



 
كه اي مهم از جهان        كه سرنوشتش در منطقه    يجديدقدرت  دا شدن    منطقه و پي    قدرت دويعني تضعيف   

اسـتراتژي  اين اسـتراتژي بـا      در نتيجه   . معلوم نبود ،  هاي امپرياليستي اروپا بود     ميدان شديد رقابت دولت   
  .اروپايي سازگار نبود اي كشورهاي بزرگ منطقه

و  نه تنها حمايت مـادي ،  بودندبزرگ آن عصرقدرت هاي مقتدر به ويژه روسيه و بريتانيا كه دو       دولت
، سياسـي ،  قـانوني هـاي     رسـميت دانـستن و اعتـراف بـه جبنـه          و حاضر بـه     ،  نكردندقيام  معنوي از اين    
غيـر مـستقيم   ، عليرغم تمامي اختالفات بين خـود ، در مسير خاموش كردن آنبلكه  ،  نشدند  ديپلماسي آن 

در بـين دو دولـت    تـشكيل دولـت مـستقل       اتحاد كُردستان و  به ثمر رسيدن جنبش     توافق كردندكه مانع    
  .شوندعثماني ايران و 

  

  :  بخش سوم
   هاي جمعي چهار جانبه براي خاموش كردن قيام كمك

   هاي شاه براي مقابله روش
 و  از كُردستان و پيـشروي    بخشهايي  ايران در   نيروهاي  سريع  فراري دادن   قيام مردم و    ،  اخبار كُردستان 

از طرف يك شيخ طريقت و تهديـد        ،  گر براي تشكيل دولت كُردستان    سازي نواحي دي    براي پاك حركت  
 ميرزا برادر شاه به سرپيچي و شركت در قيام          و ترغيب عباس  ،  تبريزبعد از تهران كه دومين شهر مهم بود       

در و عـالوه بـر آن   ناصـرالدين شـاه شـد    ي سلطنت   ادامههمگي اين عوامل خطري بزرگ براي       ،  كُردها
  .روبرو بودي نيز متعددبسيار و با مشكالت نيز داخل 

 نـام بـرده     ... و طغيـان ،  قيام،  غائله،   به فتنه  ،رسمي دربار قاجار  مكاتبات  قيام شيخ عبيداله در محافل و       
سريع و اساسي براي ريشه كـردن       چاره اي   كه بايد   كرد    ميجدي محسوب   تهديدي  شاه آن را    شد و     مي
  :نويسد كرزن مي. انديشيد آن

نمود و     استمداد و براي مشورت به انگلستان مراجعه كرد و از تركيه مطالبه خسارت             شاه از روسيه  ... «
ترس و هراس تهران را فرا گرفت وتلگراف به هـر       . شوراي دولت را براي عادي كردن اوضاع فراخواند       

بود دست از كار كشيده       ساالر اعظم كه به حالت تبعيد در قزوين         خان سپه   ميرزا حسين . طرف مخابره شد  
  46».فراخوانده شد بود از طرف شاه براي مشورت در بارة چگونگي سركوب قيام

با چند عـراده تـوپ فـراهم و بـه           مسلح   هزار نفر    20ي كرزن شامل      به گفته را كه   شاه لشكري بزرگ    
الدوله كه قبالً مأمور سـركوب     حشمت 47.به ميدان جنگ كُردستان روانه كردند     فرماندهي حشمت الدوله    
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خـان بجـاي وي مـأمور          بود در بازگشت به كُردسـتان در راه درگذشـت و ميـرزا حـسين               تركمان  ايالت
  .جنبش شيخ عبيداله شد سركوب

  :ه استخان نوشت شاه در فرمان خود به ميرزا حسين
باوجود . رفع اين اختالف را بزودي بكنيد     ،  نخورده برويد به آذربايجان   ،  آب در دست داشته باشيد    ... «

دسـتورالعمل را    ايـن .. .بداً به خط خودم دستورالعمل مختصري براي شـما نوشـتم          خستگي و كار زياد ال    
با شما همراهي نكنـد و        حقيقتًا عقيدة من اين است كه اگر در نظم آذربايجان         . فوراً به وليعهد بده بخواند    

 نظـم  مملكـت ، پسر نبود، عقيم است  دولت.او را احضار تهران نمايم، به خياالت قديم خود برقرار باشد     
ورود يك تدبيري و خيـالي بكنيـد كـه عجالتـاً       به محض.عمل اين اكراد خيلي بد شده است  . خواهد  مي

  48».دفع اينها شود

عالي ومدتي هم     خان براي انجام اين كار، كه اروپاديده و مدتي سفير دربار قاجار در باب               انتخاب ميرزا حسين  
كـه  رسـاند     مـي خطـاب بـه وي       همچنين متن فرمان شاه      وزير امور خارجه و زماني هم صدراعظم ايران بود و         

  .ي آن وحشت داشته است ناصرالدين شاه تا چه حد نگران اين قيام بوده و چه اندازه از توسعه و ادامه
ي سياســي و  بلكـه در همـان حــال جهـت محاصـره    ، شـاه تنهـا بـه لشكركــشي نظـامي اكتفـا نكــرد     

خـان سـفير خـود     ايزني فعالي پرداخـت و نيـز بـه محـسن    با سفراي روسيه و بريتانيا به ر ،  جنبش  نظامي
  . كندتالشدر اين مورد عالي فرمان داد كه او هم  درباب

  :ناصرالدين شاه در گفتگوهاي خود با زينوويف سفير روسيه اظهار داشت
رعليـه  ايران از هر آشوبي در آسياي ميانه دست كشيده، و او هم انتظار دارد كه روسيه هـم در ايـن گيرودا              ... «

تـا راه بـر       روسيه نيرويـي بـه مـرز آذربايجـان اعـزام          ... «:  همچنين درخواست كرد   ».عثماني از وي حمايت كند    
كُردها را خاموش و  شورشيان كُرد گرفته و ايران را در موقع لزوم كمك، و به دولت عثماني فشار آورد تا آشوب            

  49».بپردازد ه ايران وارد شده راسركردگان را تنبيه نمايد و ضرر و زياني كه در اين جنگ ب

لذابـه  ،  معتقد بود كه ضعف ايران به ضرر روسيه اسـت         ،  زينوويف به پيروي از سياست روسيه تزاري      
  .كمك هم دادقول هايش را به پترزبورگ برساند و  شاه قول داد كه خواسته

  به جنگ عليه كُردهـا     فشار آورد تا  عثماني   كه به    خواستناصرالدين شاه از تامسون سفير بريتانيا هم        
  .و در خاموش كردن و سركوب قيام با ايران همكاري كندنمايد اقدام 

از يـك طـرف بـه تـالش ديپلماتيـك           ،  عـالي   خان سفير قاجار در دربار باب       در استانبول ميرزا محسن   
كـاري  با ايران در سـركوب قيـام هم  عالي پرداخت كه با اعزام نيرو به مرز ايران و عثماني              بامقامات باب 

و از طرف ديگر سفراي روسيه و بريتانيا را هم تحريك كرد تا از              ،  شودقطع  ي جنبش     جبهه   پشت كند تا 



 
بخواهند كه از حمايت قيام دست برداشته و آشوب كُردهـا را خـاموش و سـركردگان را تنبيـه                     عالي  باب
  .نمايد

دولـت شـده بودنـد و       كُردها كه قـبالً در مـرز هميـشه عـاملي مهـم در تـشديد اختالفـات بـين دو                      
 تنش ديپلماسـي را در      1880جنبش  هم   اين بار     و اند  اوقات موجب بروز جنگ دو طرف هم شده         بعضي

وقوع ولي ضعف داخلي دو دولت و تالش و ميانجيگري روسيه و بريتانيا مانع              ،  شديدتر كرد بين آن دو    
  .شد و از طريق ديپلماسي آن را فيصله دادند بين آن دو جنگ

تـنش و  هميـشه   همـديگر نداشـتند و   ، اعتمـادي بـه  لت مهم خاورميانه بـه علـت رقابـت ديـرين      اين دو دو  
و   شـاه . كردنـد   آفرينـي مـي     همـديگر مـشكل   داشـتند و بـراي      ي مسايل داخلي      عميقي به ويژه در باره      اختالفات

دانستند،  ردنميداخلي خود و بيداري ملي كُ... اطرافيانش علت قيام را در وضعيت بد اقتصادي، اجتماعي، سياسي
تحريك شيخ عبيدالـه و تجـاوز         و امپراتوري عثماني را متهم به     كرد  ي عثماني و بريتانيا قلمداد        بلكه آن را ساخته   

  :نوشته اي به تهران خان در نامه محسن ميرزا. كردند كُردها به خاك ايران مي
ان آنچـه را از دسـت       خواهـد بـه حـساب ايـر         مـي ،  بعد از اينكه اقتـدار عثمـاني در اروپـا كـم شـد             «
خواهد اقـوام سـني را بـه زيرچنـگ      و براي اين منظور اتحاد مسلمانان را بهانه كرده و مي  ،  برگرداند  داده

  50».كند استانبول كُردها را تحريك به قيام مي، خود اندازد

    موضع روسيه
فاصله مقامات  هايش را زيرنظر گرفتند و بال       هاي روس بعد از بازگشت شيخ به نهري فعاليت          ديپلمات

ارمني و آسوري     وزارت خارجه خود را مطلع كردند كه شيخ اقدام به ارتباط با كُردهاي بانفوذ و رؤساي               
  .و شريف مكه و خديو مصر كرده است

هـاي    هاي كُرد حمايت شود بلكه بايد ازحكومت        ها همچنين معتقد بودند كه نبايد از خواسته         ديپلمات
هاي خود خواست     كنسولگري  عالي از كارمندان    كوف سفير روس در باب    مركزي پشتيباني كرد حتي نوفي    

  .شود فكر نكنند كه از قيام حمايت مي كه هيچ نوع تماسي با نمايندگان شيخ ننمايند تا مقامات عثماني
كـه ايـران آن توانـايي و نيـروي تـسليحاتي را نـدارد كـه                 ،  دهـد   هـايش خبـر مـي       زينوويف در نامـه   

 طـالع استانبول و تهـران ا    ،  كند  انگليس از قيام كُردها حمايت مي     . را خاموش كند  بتواندبالفاصله آشوب   
 عبيدالـه  نواحي كُـرد را در مغـز شـيخ      ق نيرنگ الحا  ها  يانگليس،  دارند كه انگليس در آشوب دست دارد      

  .اند نشانده
وويـف  زين را بـه   الكساندر دوم موافقت كرد كه وزارت امور خارجه موضع روسيه            1880 اكتبر   18در  

كه در جنوب مـرز   خواستهروسيه آمادة كمك است و از لشكر قفقاز هم « :رساند تا شاه را مطلع كند كه  
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 همچنـين ازسـفير خـود در اسـتانبول          ».آذربايجان باراندازد تا در موقع لزوم لشكر ايران را ياري نمايـد           
بـه شـركت در جنـگ عليـه         ترغيب   هاي خود را به كار بندد تا دولت تركيه را           تمام تالش « :خواست كه 
 .نظـامي را بـه كُردسـتان اعـزام داشـت          عثمـاني لـشكر     ،  ي فشار شديد روسيه      در نتيجه  51».كُردها نمايد 

  .مقامات روسيه تالش زيادي در دور داشتن مسيحيان ازشركت در قيام كردند
   موضع بريتانيا

ند و با آن مخالف بودنـد و ضـمن          آوري كرده بود    جمعشيخ عبيداله   ها اطالعات زيادي را از جنبش         انگليسي
 و ضـمن انتقـال   .كردند در قيام نهي مي  شركت  از   مسيحيان را هم     ،قيامدر مورد دست كشيدن از       شيخ   توصيه به 

  .كردند سركوب ميبراي ريزي   هر دو را تشويق به برنامه،عثماني و ايران اخبار و اطالعات قيام به مقامات
منـد    گلـه    ترك نشاهاداي به سفير كشور خود در استانبول، از پا          زروم در نامه  ميجر تروتير كنسول بريتانيا در ار     

اخبـار و    او   كنـد كـه     توانند جنبش را ارزيابي كنند و روش سركوب را پياده كننـد، و اعتـراف مـي                  است كه نمي  
همچنـين  . اسـت  را به مقامات ترك رسـانده ها آنبودي اسرار جنبش به وي رسيده         در باره كه  را  اطالعات مهمي   

  . مشاركت داشته باشندسركوب قيامنيروها براي سازي  خود نيز مدت طوالني در ارزروم مانده تا در آماده
 كـه از سـفير خواسـت      ،   اكتبر در ديدار با تامسون سفير بريتانيا در دربار قاجـار           11ناصرالدين شاه در    

  . وارد جنگ شودهافشار آورد تا عليه كُردعثماني حكومت بريتانيا به 
تامسون مقامات عالي را خبر داد كه پيـروزي كُردهـا در ايـران موجـب دخالـت مـستقيم روسـيه در                       

ي اينكه ايران توانايي حفظ منافع اتباع روس در  و شاه از آن بيم دارد كه روسيه به بهانه. خواهد شد ايران
 ر خارجه بريتانيا را خبـر داد  وزي1880 اكتبر 30چنين تامسون در  هم. مستقيماً دخالت كند، را ندارد   ايران
كـه  هـا اطـالع داده        اي ارسال داشـته و در آن        هاي آمريكايي نامه    الدوله و سازمان    شيخ عبيداله به اقبال   كه  

سفيران بريتانيا در تهران و اسـتانبول بـا شـاه           . اند  رؤساي قبايل كُرد به اميد استقالل كُردستان متحد شده        
تامـسون سـفير    .  مشتركاً قيام را سـركوب كننـد وارد مـذاكره شـدند            وسلطان به اميد اتحاد دو دولت كه      

سـفير بريتانيـا هـم در    . داد لندن را در جريان تمامي تـالش هـا قـرار مـي        بريتانيادر تهران به طور مداوم    
  52.خود شيخ را سزا دهند يا تسليم ايران نمايند، استانبول ازمقامات عثماني خواست كه

  

   عالي  موضع باب
علـت    ولي به ،  سازي سياسي شيخ عبيداله داشت      ها قبل خبر از جنبش و آماده         گرچه از مدت   عالي  باب

از سركوب آن ناتوان بود از نظر نظامي هـم ضـعيف بـود و درهمـان                 ) 1878(شكست در جنگ روسيه     
هاي اروپايي در برلين در تقسيم نواحي بالكان در قلمروعثماني        حال سرگرم پيمان سنگيني بود كه دولت      



 
اختالفاتي كه بـا      ي عثماني و ايران و احياي مجدد آن         همچنين اختالف ديرينه  . ه وي تحميل كرده بودند    ب

اش در جنگ روس و عثماني داشت و درخواست مجددتعـدادي از نقـاط و          ايران در مورد موضع گيري    
و نمايـد   ه  را نظـار    ميلي جريان   همگي موجب شد كه با بي     ،  ...نواحي مرزي قطور و ذهاب از طرف ايران       

ولـي بعـداً   ، شيخ را از قيام بازدارنـد رنگين و سنگين ي   كرد از طريق گفتگوي سياسي و وعده        تالش مي 
نيـروي نظـامي در     استفاده از    و فشار شديد كشورهاي اروپايي به        بزرگ شدن تهديدات  تأثير عميق   زير  

آن اقـدامي كـه در       «:گويد  كرزن مي . ند شد  متوسل شكست جنبش و دستگيري و تبعيد سركردگان        جهت
ماه سپتامبر بانويدهاي فراوان آغاز شده بود در ماه نـوامبر بـا رسـوايي بـه پايـان رسـيد و بنـابر تأكيـد                          

  53».عالي سرانجام عبيداهللا را بازداشت كرد باب هاي اروپايي دولت

هـا    يعثمان،  دربار قاجار . عالي شد    موجب تنش شديد ديپلماسي دربار قاجار و باب        1880رويدادهاي  
را مـتهم     عالي هم متقـابالً ايـران       و باب . كرد  را متهم به تحريك كُردها به قيام و تعرض به خاك ايران مي            

  .كرد كه به شيخ ضرر و زيان رسانده است مي
از با سوء استفاده    خواستند  ،  بعد از اينكه مقامات عثماني شيخ را به حالت بازداشت به استانبول بردند            

سـفير  فخـري بيـگ      1881لذا در اواخـر اكتبـر       ،  عنوان اهرمي عليه ايران به كار برند      اين واقعه آن را به      
شـيخ    ايران بـه 1881 و 1876 و   1870هاي    از ايران خواست تمام خساراتي كه در سال       ،  درتهرانعثماني  

د مجد  هاي شيخ برآورده نشود احتماالً قيامي       و تهديد هم كرد چنانچه خواسته     ،  وارد كرده پرداخت نمايد   
درخواست تركيه  ،  وزير خارجه ايران به توصيه زينوويف سفير روسيه       ،   ولي ميرزا سعيدخان   54.برپا شود 

 در  بلكـه اسـت   و به بهانه اينكه نواحيي كه شيخ خواستارش است هيچكدام ملك وي نبـوده               كرد  را رد   
از و  اسـت   هاي ساختگي هنگام ياغي شـدنش متـصرف شـده              و قسمتي را هم با قباله      ي وي بوده    اجاره
خواسـتار  و در مقابـل او هـم   ، ابراز تعجب كردكند  در دشمني با ايران از شيخ حمايت مي        عثماني   اينكه

  .بود كه قيام شيخ به ايران وارد ساخته شدخسارتي  پرداخت
بر اثـر مداخلـه مـستقيم       ،  داد ميرا مورد خطاب قرار     و دو دولت    بود   شيخ كه سياسي     قيام و مطالبات  

هاي مادي    اي براي خواسته     آن را بهانه   ها  و تحقق نيافت و حتي عثماني     خورد  يه شكست   روس انگليس و 
ي اشغال قطور و نواحي اطراف آن از طرف ايـران              پيمان برلين در باره    60انداختن انجام بند      و به تعويق  

  .كرد
دام هـا هـم اقـ       تـرك ،   همزمان بـا لشكركـشي ايـران بـه نـواحي اروميـه و موكريـان                1880در نوامبر   

و خـود   نمـوده    ق و از شيخ خواستند كه نيروهايش را متفر        كردلشكركشي به نواحي كُردستان عثماني        به
  .استانبول رود به
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گرچـه در آنجـا مـورد اسـتقبال شـاهانه           ،  الحفظ بـه اسـتانبول بـرده شـد          تحت،  شيخ در كمال احترام   
حت نظر و مراقبت خـود اسـكان        گوش ندادند وي را در مكاني ت      اش    سياسياما به مطالبات    ،  قرارگرفت

  .دادند
بـا ايجـاد    و  ،  عالي نااميد شد مجدداً مخفيانه به سازماندهي نيروهايش پرداخت          شيخ عبيداله كه از باب    

 بـا   1882در ژوئـن    . با نماينـدگان دول خـارجي هـم مجـدداً رابطـه برقـرار كـرد               ،  نيروهايشارتباط با   
، ايـروان ،  تفلـيس ،   از طريـق دريـاي سـياه       ،ي روسـيه  ويزابا اخذ   پاسپورت جعلي در قالب بازرگان        يك

  .آالذيق و حكاري به مركز واليت خود جهت ادامه مبارزه بازگشت، بايزيد
 و دسـتگير كرد شيخ را عالي درخواست  ايران از باب  . فرار شيخ موجب نگراني شديد دربار قاجار شد       

و   ايران و روسيه  . اش حمايت كنند     خواسته همچنين از روسيه و بريتانيا هم تقاضا كرد كه از         ،   نمايد تبعيد
نيروهـاي مـسلح تـرك در       .  نظـامي حـل كنـد      قعالي را ناچار كردند كـه مـسئله را از طـر             باب،  بريتانيا
با نيرويـي عظـيم بـه       كردند و وي را      شيخ را اسير     1882در اواخر اكتبر    ،  بر شيخ عبيداله تاختند     حكاري
بيـروت و بعـداً بـه    به به اسكندرون و سپس   هم   و از آنجا     ي موصل   طرفدارش روانه   خانوار 100همراه  

  55. دار فاني را وداع گفت1883تا اينكه در سال شد شيخ در آنجا ماندگار ، حجاز تبعيد كردند

    فروكش كردن قيام
، هـاي نظـامي     در جبهـه  شيخ،  دربار ايران براي خاموش كردن قيام       هاي طراحي شده      اقدامات و روش  
  . به نتيجه رسيدديپلماسي و سياسي

از لحاظ نظامي شاه توانست عالوه بر تربيت نيروي منظم آموزش ديده باديسيپلين به كمـك افـسران                  
متخصص اتريشي و اعزام كادر و فرماندهان سياسي ـ نظامي توانا به كردستان، حتي اقـدام بـه تـشكيل     

حـال روسـيه را       در همان .  كرد نيروي عظيمي از عشاير آذري و كرد و سازماندهي آنان در قالب ميليشيا            
سود قواي     تا در موقع لزوم به     متمركز كند هم وادار ساخت كه نيروهاي مسلح خود را در مرز آذربايجان            

نظـامي خـود را       همچنين توانست سلطان عثماني را هم ناچار سازد كه نيروهاي         . شاه درگير جنگ شوند   
ترتيب جنـبش     به اين . مرزي مستقر نمايد  حساس  اطق   نظامي را در من    هاي  روانه كُردستان نمايد و پايگاه    

مقاومـت در هـم     روحيه خود را از دسـت دادنـد و          و در مدت كوتاهي     نيروهايش  . محاصره نظامي شد  
  .شد شكسته

كه نـه تنهـا از جنـبش        متقاعد كند   هاي روسيه و بريتانيا را        شاه توانست حكومت  ،  در جبهه ديپلماسي  
بـا وارد كـردن     و آن را به رسميت نشناسند بلكـه توانـست           نكنند  اسي   سي يامعنوي    شيخ عبيداله حمايت  

را وادار به اقدام سياسي براي متفرق كردن نيروهـاي جنـبش و متعاقبـاً انـصراف                 عالي     باب ،شديد فشار



 
كُردستان و مرز دو    ناآرام  نواحي  توانست  نظامي  شيخ از جنگ و اقدام نظامي نمايند و در نهايت با اقدام             

  .بازداشت از كُردستان تبعيد كند  و در آخر شيخ را به حالتمجدداً به زير سلطه درآورندم دولت را ه
 از جملـه  اكثريـت منـاطق كُردنـشين ايـران         با  جنبش را   ارتباط  شاه نه تنها توانست     ،  در جبهه سياسي  

آوري   مـع ج  نيروهاي كُرد مزدور را هم عليه قيام      توانست حتي    قطع كند، بلكه  نواحي سنندج و كرمانشاه     
  .دنكو وارد عمل 
و  كنـد   را عليه شيخ و جنبشش كه سني بودند تحريك  ها  يآذرگري    توانست حس شيعه  شاه  همچنين  
ي كُردهاو سـني       بلكه عليه همه   ،عليه شيخ و هوادارانش   نه تنها بر  يك جنگ مذهبي خونيني     آنها را وارد    

   .كردمذهبان موكريان هم 
بـه نتـايج    و اسـتراتژي شـيخ عبيدالـه        ،  نظامي،  ديپلماسي،  ياسيهاي س   هيچ يك از تالش   ،  و در مقابل  

  .مطلوب و باثباتي نرسيد
در جبهه نظامي به علت نابرابري تعداد سپاهيان، سالح نظامي، نوع سازماندهي، آموزش و ديـسيپلين                
و مديريت، جنبش نتوانست از لحاظ تصرف و حفظ شهرها و مناطق اسـتراتژيك، پيـروزي و موفقيـت                   

وجهي بدست آورد و نه تنها نتوانست ضربات مؤثري به نيروهاي ايران وارد نمايد بلكه بخشي از                 قابل ت 
نيروهاي شيخ، بعد از چند پيروزي خفيف در بعضي از محورهاي جنگ به علت عدم نظم و مقررات و                   

شـدند و نيروهـاي    ارزشـي متفـرق مـي    سازماندهي عمودي نظامي با بدست آوردن غنـايم انـدك و كـم    
يمانده هم در مقابل نيروهاي پرشمار و تازه نفس ايراني در اثـر همـين ناهمـاهنگي و عـدم بـضاعت                   باق

  .شدند نشيني و تفرق مي كافي، مجبور به پذيرش شكست و عقب
هاي مقتدري  نه تنها نتوانست حمايت معنوي ـ مادي و رسمي دولت شيخ عبيداله ، در جبهه ديپلماسي

، در اواخـر جنـبش  كـه  بل، بـه دسـت آورد  خـود  از  پـشتيباني   دفاع و   ت  جههمچون بريتانيا و روسيه را      
شد كـه از    عثماني هم   موجب فشار بر    ،  هاديپلماسي روس و انگليس و ايران عليه كُرد       مشترك  همكاري  

  .را بازداشت و از كُردستان تبعيد نمايدرهبران جنبش خاتمه دهد و كُردها طريق مداخله نظامي به قيام 
  

 بـويژه   ماندگي همه جانبـه كُردسـتان   عقب ؛جنبش نتوانست ملت كُرد را متحد سازد ،در جبهه سياسي 
بيـشتر سـران   وفـاداري  و در بيشتر نقاط به ويژه در بين بيشتر عـشاير  پايين بودن احساس و شعور ملي   

اي و مذهبي بر تعهد و احـساس          دانستن تعهد عشيره   مقدم    و و مذهب و دين   ،  عشيره،  به خاندان عشاير  
گر جنبش شوند و حتي تعدادي هـم كـه     مردم نظاره  بيشتر   مناطق دوردست اكثر  موجب شد كه در     ،  ملي

  .و از جنبش دست برداشتندپشيمان شده به زودي  به جنبش پيوسته بودنددر آغاز 
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، ارمنيهاي ايران و عثماني از جمله         دولتتحت ستم   و مذاهب   همچنين شيخ نتوانست حمايت اقوام      
هـاي حـاكم    تحت سـتم آذري و عـرب و ملـت    هاي  ملت پشتيباني مادي و معنوي       و مسيحي و   آشوري

  .فارس و ترك را به دست آورد
بـراي فرونـشاندن    را  عـالي     اين عوامل از يك طرف زمينه پيروزي دربـار قاجـار و بـاب             تأثيرات همه   

 را هـم   ملـت كُـرد  1880قيـام   اضـمحالل   ي شكست و       ديگر زمينه  ي و از طرف   كُردها فراهم كرد  جنبش  
  .فراهم ساخت

   كُردها1880 عواقب شكست قيام 
 نظامي و ميليشا با شـدت تمـام         اعم از نيروهاي مسلح   ،  در كُردستان ايران  متعاقب شكست جنبش    ـ  1

 را نداشـته    قيـام برپـايي   ديگربـار جـرأت      تـا جمعي و ارعاب مردم كردند       آزار دسته اقدام به سركوب و     
  : مطلع از قيام گفته استمنبع ، ان فرزند ناصرالدين شاهالسلط مسعودميرزا ظلچنانكه . باشند

ويران   در اين چند هفته صدهاهزار نفر كشته و يكصدهزار تن آواره و دوهزار آبادي بزرگ و كوچك                «
 سـال   30بـه   كه تـا قريـب      به طوري    شد   هاخسارت عظيمي بر كُرد   تحميل   كه اين امر موجب      56»شدند

  . ايران گرفتجنبش ملي را از كُردهاي توان حركت
كوشيد تا ضمن جلب كُردهـا بـه   سلطان حميد بر خالف ايران ، عثمانيي  زير سلطه ـ در كُردستان  2

و هـم   عثمـاني تـشكيل دهـد       نيرويي بزرگ و سازمان داده شده جهت حفظ سلطنت          سوي خود از آنها     
الحميـد بـا شـيوخ و       سلطان عبد . در سركوب ارمنيان وجنگ عليه ايران و روس به كار برد          آنها را   اينكه  

و اميرزادگـان   كـرد   تعيـين   حقوق ماهيانـه    و براي اكثريت آنان     كرد  روحانيون كُرد رابطه نزديكي برقرار      
و در  ،  در كُردستان تأسيس نمـود    مدرسه  و تعدادي    كرد    را در استانبول به دور خود جمع      كُرد  خلع شده   

آيـي آغـا و شـيخ         قـدام بـه گـردهم     اجهت تشكيل سپاه حميديـه از ايـالت و عـشاير كُـرد               1885سال  
  .وروحانيون كُرد نمود

قيام ملي كُرد به مرور زمان، گفتمان سياسي آن بيشتر منسجم و شفاف شد و به يـك گفتمـان ملـي و                  
هـاي روشـنفكري و       عمومي تبديل شد و بعدها منجر به انتـشار مطبوعـات و ايجـاد محافـل و انجمـن                  

تـر   ش و وزن كُردها را در نزد دربار عثماني بيشتر و پررنگ          فرهنگي و احزاب سياسي شد و در نتيجه نق        
  .كرد
، هاي بزرگ اروپايي را به سوي كُرد جلب كرد بيشتر از سابق توجه دولتكُرد،  1880ملي جنبش  ـ  3

و تالش كردند كه    شد  براي آنان آشكار    كردستان  به ويژه اهميت ژئوپولتيك     ،  در منطقه ملت  اين   اهميت
از ... باستانـشناس و جاسـوس  ، افـسر ، جهـانگرد . تقويـت كننـد  در كردسـتان  خود را  ازسابق نفوذ    بيش



 
اجتمـاعي و   ،  مـسائل سياسـي   ،  و تحقيق بر روي زبان و فرهنگ و تاريخ        و ديدار كردند    بازديد   كُردستان

 روس و آلمـان توسـعه     ،  زندگي مردم كُردستان وجغرافياي سرزمينش از طرف مؤسسات علمي بريتانيـا          
كُردهـا  زيست جهان  دليل اهميت دادن اين كشورها به مسئله كُرد و     مسائل، اين همه   .ر شد  و بيشت  يافت
  .باشد مي

  
  حواشي فصل سوم

                                                      
ـ    ،  ي ميرزا زكي علي آبادي      ترجمه،  تاريخ امپراطوري عثماني  ،   هامر پورگشتال  - 1 ص ،  4ج،  انفربه اهتمام جمشيد كي

3120. 
-1651(احمـد خـاني     : به پيروي از شاعران كُـرد     ،   روم در اينجا منظور دولت عثماني و عجم دولت ايران است           - 2

ي آن  همچنانكه در محـاوره ، به كار برده شده است) 1897-1817( حاج قادر كويي، )1866-1800(سالم  ،  )1707
 .عصر كُردستان بين مردم مرسوم بود

راجـع بـه انقـراض حاكميـت        ) 1856-1800(قصيده سـالم در جـواب قـصايد نـالي           : ونه نگاه كنيد به    براي نم  - 3
  .ميرنشينان بابان و استقرار حاكميت مستقيم عثماني

فخـر  (؛ ميرزا شكراله سنندجي 701ص، 1ج، وحيد مازندراني. ترجمه غ، ي ايران ايران و قضيه ،  كرزن. ن.  جورج - 4
، كُـرد و كردسـتان    ،  ؛ واسـيلي نيكيتـين    531ص  ،  حشمت اله طبيبي  . د: ابله و تصحيح از   مق،  ي ناصري   تحفه،  )الكتاب

  .دار معروف خزنه. ترجمه د، االكراد، ؛ مينورسكي413ص ، ترجمه محمد قاضي
 1، 17الـسنه  ، الحـزء االولـي  ،  مجلـه الهـالل   ،  »االنقالب العثماني و تركيا الفتاء    «،   روحي بك الخالدي المقدسي    - 5

 .81ص ، 1908كانون 
  .499ص ، منبع نقل، نيكيتين:  جهت اطالع از شجره خانوادگي نگاه كنيد به- 6
  .۸۰فتان، ص  كاوس قه. رگثذاين د ، وه۱۸۸۰ي صكان سا ذيين كورده ليل، راپه ليلي جه جه.  د- 7
 .701ص ، منبع نقل،  كرزن- 8
  .منبع همان - 9

مطبعـه  ،  منـشورات االتحـاد الـوطني الكردسـتاني       ،  لشعب الكردي الحرمه القوميه التحريريه ا   ،  عزيز شمزيني .  د - 10
بـات لـه ريـي        خـه ،  خـالفين : ؛ همچنـين قـسمتي از ايـن گفتـار از كتـاب            62ص،  1986نيسان  ،  الشهيد ابراهيم عزو  

. 114ص،  منبـع نقـل   ،  ليل  ؛ جه 179ص  ) 1971،  رين  ي راپه   چاپخانه،  سليماني(قي    الل ته   رگيراني جه   وه،  دا  كوردستان
 .مگي از آرشيو وزارت امور خارجه روسيه استخراج شده استكه ه

 .410ص ، رضائيه يا سرزمين زردشت،  علي دهقان- 11
 .171-174صص ، منبع نقل، ليل جهليل  جه - 12
بـه تـصحيح و اهتمـام       ،  تاريخ افـشار  ،  ميرزا رشيد اديب الشعرا   ،  ضميمه،  ي قيام شيخ عبيداله     رساله،   علي افشار  - 13

 .560-529صص ، محمود راميان، افشارپرويز شهريار 
 .406-407صص ،  همان منبع- 14
 .554ص ،  همان منبع- 15
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گرچه عبـاس ميـرزا در      . 153-158صص  ،  عبدالحسين نوائي . به كوشش د  ،  شرح حال ،   عباس ميرزا ملك آرا    - 16
 خـود گويـد آن را بـه         كند ولي متن نامه نوشته نشده چون        ي شيخ عبيداله را نقل مي       اش ماجراي نامه  »نامه  زندگي«

 .ناصرالدين شاه داده است
 .3ص، منبع نقل، ؛ نيكيتين115ص، منبع نقل، ليل  جه- 17
 .108ص ،  همان منبع- 18
  .109ص ، همان منبع 19
 .109 و 92 و 91صص ،  همان منبع- 20
 .86ص ،  همان منبع- 21
  .167 و 166صص ، منبع نقل، ؛ خالفين167ص ،  همان منبع- 22
  . همان جا- 23
 .193 و 149صص ،  همان منبع- 24
  .530ص ، ي مظفريه  ظل السلطان به نقل از تحفه- 25
  .746ص ، منبع نقل،  كرزن- 26
  .762ص ،  همان منبع- 27
  .863 و 749-848صص ،  همان منبع- 28
 هاند نوشـته شـد       رويدادهاي لشكركشي شيخ عبيداله به وسيله دو تن كه خود شاهد رويدادها در آن عصر بوده                - 29

، دوم ـ علـي افـشار   . قيام شيخ عبيداله شمزيني در كُردستان به اهتمام عبداله مـردوخ ، يكي اسكندر غوريانس: است
ي سـاوجبالغ     اولي بيشتر وقايع را در جبهه     . ي تاريخ افشار به قلم ميرزا رشيد اديب الشعرا          قيام شيخ عبيداله ضميمه   

گرچـه  . چون او هم خود در اروميه بـوده       ،  ي اروميه   بيشتر در جبهه  كه خود آن روزها در آنجا بوده و دومي          ) مهاباد(
بيشتر اطالعات كنـوني    ،  كنند ولي منبع تاريخي باارزشي هستند       هر دو از موضع شديد خصمانه رويدادها را نقل مي         

 .از اين دو منبع استخراج شده است
  .536ص ، منبع نقل،  افشار- 30
 .701ص ، منبع نقل،  كرزن- 31
  .570ص ، منبع نقل،  افشار- 32
 .113ص ، مدارك تاريخي،  ابراهيم صفايي- 33
  .83ص ، منبع نقل، ليل جهليل  جه - 34
  . لينچوفسكي- 35
هـاي روس و انگلـيس در         رقابـت ،  كارلو تير ينزيو  : اي روس و انگليس نگاه كنيد به        ي استراتژي منطقه     درباره - 36

 .ترجمه عباس آذين، ايران و افغانستان
  .83-82صص ، منبع نقل، كي مينورس- 37
  .169ص ، منبع نقل، ؛ خالقين85ص ، منبع نقل، ليل جهليل  جه - 38
 .170-169صص ، منبع نقل، ؛ خالفين84-85صص ، منبع نقل، ليل  جه- 39
  .206ص ، منبع نقل،  خالفين- 40
 .170ص ،  همان منبع- 41
  .653ص ، ) انگليسي1981چاپ (، خاورميانه در امور جهان،  لينچوفسكي- 42



 
                                                                                                                                        

 .176نع ،  خالفين- 43
  .130ص ،  همان منبع- 44
  .176ص ، منبع نقل، ليل  جه- 45
  .702ص ، منبع نقل،  كرزن- 46
  .701ص ،  همان منبع- 47
  .582ص ، 2ج، تاريخ اجتماعي ايران،  مرتضي راوندي- 48
  .202-185صص ،  همان منبع- 49
  .201ص ،  همان منبع50
  .187 و 186 و 185 و 197 و 170صص ،  همان منبع- 51
 .141 و 111 و 176 و 126 و 93 و 92صص ،  همان منبع- 52
  .702ص ، منبع نقل،  كرزن- 53
  .199ص ، منبع نقل،  خالفين- 54
 .داغي تحقيق و نوشته محمد علي قره، )ديوان وفايي. (شيوني كه وفايي براي شيخ كرده:  نگاه كنيد به- 55
  .531ص ، هي مظفري به نقل از تحفه،  ظل السلطان- 56
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  : فصل چهارم
    هر دو مصيبت:جنگ و صلح

  



 

  : بخش اول
   وقوع جنگ جهاني اول

ي اين ثبات و امنيت ؛ ولده بودش حفظبزرگ اروپايي هاي  مدتي طوالني امنيت دولتبر اثر موازنة قوا  
به طور كلـي از     ،  آلمان و آمريكا  توسعه صنعتي پرشتاب    آلمان و ايتاليا و     پايان اتحاد و هم پيماني      بعد از   

و كـشورهاي تـازه   ، قدرتمند امپرياليستي خواهان حفـظ مـستعمرات خـود بودنـد      كشورهاي.بين رفت 
در عرصه جهـاني و بـر اسـاس          رات جديد تغييتقسيم دوباره جهان با توجه به        نيز خواهان توسعه يافته   

 به رقابت افتاده بودنـد،       خود يتسليحاتتجهيز  تقويت نيرو و    جهت  كشورهاي اروپايي   . بودندموازنه قوا   
  .چون همگي انتظار وقوع جنگ را داشتند

   . وليعهد اتريش و همسرش در سارايوو كشته شدند1914 ژوئن 28روز 
  .و بعد از دو روز عليه دولت صرب اعالن جنگ داد قرار داداتريش اين موضوع را بهانه 

 نيروهـاي خـود را آمـاده      هـا     به حمايت از صرب   ،  دانست  مي روسيه هم كه خود را حامي اقوام اسالو       
   .وعليه اتريش اعالن جنگ داد، كرد

   .آلمان هم به حمايت از اتريش عليه روسيه اعالن جنگ داداز شروع جنگ، بعد از چند روز 
   .وه بر روسيه عليه فرانسه و بلژيك هم اعالن جنگ دادآلمان عال

   .بريتانيا هم عليه آلمان اعالن جنگ داد
   .در همان روزها ژاپن هم عليه آلمان اعالن جنگ داد

   :جنگ سراسر اروپا را دربرگرفت و كشورهاي درگير به دو جبهه تقسيم شدند
جبهـه  و   .ها پيوسـت     هم به آن   بعدها تركيه  بود كه اتريش    و جبهه كشورهاي مركزي متشكل از آلمان     

 هـا   آنآمريكـا نيـز بـه       ،   در آخـر جنـگ      تشكيل شده بـود و     فرانسه  و روسيه،  كشورهاي متفق از بريتانيا   
  .پيوست

  
 ميدان اصلي جنگ بود ولي نواحي خاور نزديك و خاورميانـه بـراي دو طـرف جنـگ از                  اروپا  گرچه  

  هر دو بر اين باور بودند كه تصرف و يا از دست دادن اين              زيرا،   استراتژيك اهميت زيادي داشتند    لحاظ
پيمانـانش    به همين علت هم آلمان وهم      1.تواند تأثير مستقيمي در سرنوشت جنگ داشته باشد         مي مناطق

 ونگه دارند طرف   بيايران و تركيه رايا در تالش بودند كه طرق متعدد پيمانانش به  و هم انگليس و هم
  .گير جنگ نماينددرآن دو را هم يا 
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    در جنگمشاركتطرفي و سرانجام   بي در آغاز: تركيه

 عـالي  اء بـاب  رالوز پاشا رئيس  سلطان عثماني و سعيد حليم    ،  محمد پنجم ،  در آغاز جنگ اول جهاني    
پاشا  طلعت: اصلي حزبمهرة به ويژه سه »اتحاد و ترقي«ولي قدرت اصلي در دست رهبران حزب . بود

 در كنتـرل    ارتش ترك هم عمالً   . پاشا وزير نيروي دريايي بود     اشا وزير جنگ و جمال    انورپ،  وزير داخله 
 افسر آلماني بود كه تحـت فرمانـدهي ژنـرال ليمـان فـون سـاندرس مـشغول آمـوزش                     42آن  و فرمان   

  .وسازماندهي بودند
اي  هو عـد ، طرفـي   بـي خواستاراي  هعد، ، مواضع يكساني نداشتندجنگي  هسران حكومت ترك در بار  

  .و تعدادي هم خواستار شركت در كنار متفقين بودند، خواستار شركت در كنار متحدين
مهـرة  طلعـت و دو  پاشـا   ولي انور.طرفي خود را اعالن داشت  بيعالي از همان آغاز وقوع جنگ     باب

آلمـاني عليـه      در تالش بودند كـه امپراتـوري عثمـاني در كنـار نيروهـاي              ، مجدانه حزب اتحاد محوري  
خـود خاتمـه     چون معتقد بودند كه آلمان بزودي جنگ را با پيـروزي          . هاي متفق وارد جنگ شود    كشور

  .خواهد داد
ـ روز آغاز جنگـ  1914در دوم ژوئن  يـك  به صـورت مخفيانـه    »اتحاد و ترقي«تعدادي از رهبران   

  . بودنداطالع ي ب)پيمان(تعدادي از سران ترك از اين موضوع ، پيمان نظامي ـسياسي را با آلمان بستند
حمله  از درياي سياه به بندر استول روسيه      ،   در قلمرو تركيه   ي يك زيردريايي آلمان   1914 نوامبر   29در  
، روسـيه  به دنبـال  .  عليه تركيه اعالن جنگ داد     1914 دسامبر   2روسيه هم بعد از اين واقعه در روز         . برد

  .عالن جنگ دادندفرانسه و بريتانيا هم در روز پنجم همان ماه عليه تركيه ا
، چـون بـراي     خواست آلمان برآورده شد   عمالً  و با اين كار     ،  تركيه ديگر به طور كامل وارد جنگ شد       

بـا  بلكه مهم اين بود كه      ،  از جنگ چيست و چه بر سر وي خواهد آمد         ها    تركمهم نبود كه هدف      آلمان
 روس و انگلـيس را از ميـدان         و قسمتي از نيروهاي   شد    مي كاستهآلمان  وي  ر فشار نظامي ها    تركورود  
مـسير  و امنيت   روانه كند    در آسيا    اي جنگ   حاشيهميدان   بهها را     آنو  بفرستند   بيرون   ، اروپا ،جنگاصلي  

  .اندازدمخاطره امپراتوري بريتانيا با هند را به 
 ر رويبسفر و داردانل را بهاي  تنگهخواست كه ها  آناز ها،  تركآلمان براي استفاده كامل از همكاري 

 ز و عدن را هم قطع و ضمن حملـه بـه           كشورهاي ديگر ببندد و آبراههاي كانال سوئ      ي    هراني هم  كشتي
حكـم   هـم عليـه كـشورهاي متفـق     »خليفه«، ي روسيه به خود   هاقفقاز و مشغول ساختن قسمتي از نيرو      

  2.كند جهاد صادر



 
 تركيـه روانـه   سياسي و ديپلماسـي  فرماندهي آلمان از يك طرف تعدادي ديپلمات كارآمد را جهت امور          ستاد  

 زير سلطه   ها را به    تا ماشين جنگي ترك   كرد  كرد و از طرف ديگر تعدادي افسر ماهر و سرشناس را هم انتخاب              
 ارتش ترك مشغول بـه كـار شـدند، ژنـرال             و حساس  باالهاي    سمتافسران آلماني در    . و كنترل خود درآورند   

 ارتش را به عهـده گرفـت و ژنـرال فـون فالكنهـاين فرمانـدهي                 ليمان فون ساندرس سرپرستي سازماندهي كل     
هـا فـون      و ژنـرال  گرفـت    دست   درنيروهاي فلسطين و فيلد مارشال گولتس فرماندهي نيروهاي بين النهرين را            

  3.ها تعيين شدند لوسو وآدميرال هومان به عنوان نمايندگان هيئت اركان آلمان در فرماندهي نظامي ترك

 هـا   آن. اهـداف و رؤياهـاي بـزرگ و زيـادي داشـتند            شركت ترك در جنگ      از »رقياتحاد و ت  «سران  
  :داشتند  مياهداف سياسي و نظامي خود را از شركت در جنگ چنين اعالم

  .ـ رهايي امپراتوري عثماني از نفوذ بيگانه و گسترش فرهنگ ترك1
  .گيري مصر و قبرس و در صورت ممكن ليبي و تونس و الجزاير ـ بازپس2
  .به تركيهها  آن قهمچون قفقاز و تركستان و الحا،  آزادسازي نواحي ترك زبان روسيهـ3
  4.نفوذ خليفه در سراسر واليات اسالميگسترش حوزة ـ 4
  

   طرفي غير مقبول بي:  ايران
و يا از طريـق  هاي فردي  به صورت تالش، آلمان و انگليس و روس    هاي    ديپلمات،  هنگام وقوع جنگ  

ولي حكومت ايـران    ،  شان تالش زيادي كردند كه ايران را درگير جنگ سازند          ن ايراني دوستان وطرفدارا 
  .طرفي ايران را در جنگ اعالن نمود  بيعالءالدوله رسماً به رياست

 وقعي ننهادند و آن را محترم نشمردند؛      را  ايران  طرفي    هاي درگير در جنگ بي      با وجود اين هيچكدام از دولت     
  . را تحميل و يا محفوظ دارد خودطرفي و يا بيكند  نداشت كه از خود حفاظت توانايي آن را دولت هم

 اش خـالي و دربـار قاجـار در اوج       خزانه،   داشت ي نامنظم و ضعيف   ي مسلح هاايران در آن هنگام نيرو    
نيروهاي روسيه قسمت شمال را اشغال كـرده بودنـد و نيروهـاي بريتانيـا هـم بعـد               ،  بودضعف  فساد و   

بـر اينكـه در افغانـستان هـم         عـالوه   ،  را اشغال كردند  ايران  جنوب  نواحي  ته از جنگ    ازگذشت چند هف  
مـرز روسـيه و از       بود كه از طرف شمال هـم      اي    هموقعيت ژئوپولتيك ايران به گون    . ندكرده بود  پيشروي

هاي  ايران در كل از سوي طرف  ،  مرز قلمرو بريتانيا بود    مرز عثماني و از طرف شرق هم       هم طرف غرب 
  .ير درجنگ محاصره شده بوددرگ

گرم جنـگ تبـديل     اصلي و   غرب ايران به يكي از ميادين       ،  هنگامي كه دولت عثماني درگير جنگ شد      
،  باشـد   جنـگ ذينفـع    بود كه بـدون اينكـه در      اي    هكُردستان هم به لحاظ جغرافيايي موقعيتش به گون       .شد
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هنگـامي كـه    ،   و عثمـاني شـد     به ويژه روس  ،  تبديل به ميدان زدوخورد سخت نيروهاي دو طرف جنگ        
، بجنگننـد  كه عليـه نيروهـاي دول متفـق       ،  مسلمانان جهان خواست  ي    هسلطان اعالن جهاد كرد و از هم      

توانستند كُردها  تركيه،  و با اين كار.فراخوان در ميان كُردها و اقوام ديگر مسلمان ايران هم بازتاب يافت
  .دير سازيه مسيحيان هم وطن خود درگرا در جنگ خونيني عل

 بـه آذربايجـان  بعـد  و كـرد  قفقاز لشكركشي از يك طرف به   طرفي ايران،      بي توجه به موضع  سپاه ترك بدون    
 ايالت كُرد و ايرانياني كه از ظلم و ستم حاكمان روس بـه خـاك              تحريك  سرازير شد، و از سوي ديگر به        ايران  

بـه همـين   . اقدام به جنگ نماينـد ها در ايران  در قالب جهاد و غزوه عليه روستا ،  پرداختوي فرار كرده بودند  
علت حكومت ايران با سران روس و عثمـاني بـه گفتگـو پرداخـت و از روسـيه خواسـت كـه سـپاه خـود را                            

تا به قواي ديگر بهانه ندهد كه نيروهايشان را به ايران آورنـد، و از عثمـاني هـاهم         بكشد  ازشهرهاي ايران بيرون    
ترك هااعالم كردنـد    . شود و از تجمع نيرو در مرزهاي كُردستان خودداري كنند         خواست كه مانع آشوب كُردها      

ولـي  . ها نيز خواست ايران را اجراخواهند كـرد         ها سپاه خود را از آذربايجان بيرون كشانند، آن          اگر چنانچه روس  
كه تنها براي حفاظـت    اندكاند و به غير از تعدادي      كه سپاه خود را از آذربايجان بيرون كشيده       گفتند   ها مي   روس

  5. هيچ كس را باقي نگذاشته انداند، اتباع خود ماندهاز 

ي   هشيو هر يك به  ها    ها و ترك    روس،  ديدند  نمي ايرانهاي    هيچ كدام منافع خود را در اجراي خواست       
  .بودنددر ايران تثبيت موقعيت خود براي خود در تالش 

  
  

  : بخش دوم
   برنامه نظامي تركيه و ميادين جنگ

ي  هو از همـ ،  كـرد  نوامبر فتواي جهاد را صـادر     23در  بزرگي كه داشت،    رؤياهاي  سلطان براي تحقق    
ي  هنظامي ترك هم نيروهـاي مردمـي همـ     ي    هفرماند. مسلمانان جهان خواست كه در جنگ شركت كنند       

  آلماني و با همكاري و مشورت افسران     ،  و مسيحيان را هم به سربازي فراخواند      كرد  اقوام ترك را بسيج     
  :نظامي عظيمي را بنا نهاد و نيروهاي خود را در دو جبهه اصلي براي حمله آماده ساختي  هبرنام

پس گيـري    بايست ضمن   صحراي سينا به فرماندهي جمال پاشا و كمك يك ژنرال آلماني، كه مي            : جبهه اول 
هـا را   آن وكرده ه سودان و ليبي حمله      ، سپس ب  بيرون راند  قواي بريتانيا را از آنجا       ،سوئز و مصر از انگليس    كانال  

  .هم مجدداً به تركيه ملحق كند



 
  به آذربايجان و   يستبا  ، كه مي   منطقه قفقاز به فرماندهي انورپاشا و كمك ژنرال شليندورف         :جبهه دوم 

تركمن و  ،  ترك،  به اميد اينكه اقوام آذري    ،  كشانندبو جنگ را به چهار طرف خزر        كنند  گرجستان حمله   
ي   هخارج و ملت ترك متحد و آماده براي تشكيل سپاهي بـزرگ كـه همـ               ها    از زير دست روس    تاتار را 
به استقبالش آينـد و از حكـم نـداي جهـاد            .. .مسلمان روسيه و ايران و افغانستان و هندوستان       هاي    ملت

  .روس و انگليس بپاخيزند سلطان عليه
 بـاطوم و تبريـز پيـشروي كـرد و نـواحي     تـا  ، طرفي ايـران   بيسپاه ترك در آغاز بدون در نظر گرفتن      

 وسـط  ولـي در     . سپاه روسيه را در هم شكـست       »قاميش ساري«در  . كُردنشين غرب ايران را اشغال كرد     
تـا سـرحد مـرز    داده و  سپاه روسيه به حمله متقابل دست زد و آنان را شكـست  1915 ـ  1914زمستان 
  . و آنگاه به عمق خاك عثماني پيشروي كردندكرد تعقيب

 خواست به ميـدان اصـلي جنـگ تبـديل      ميكهاي  هنظامي ترك تحقق نيافت و بجاي دو جبهي   هرنامب
 بـين ،  سـينا ،  همچـون داردانـل   ،  غيرمنتظـره را بگـشايند    ي    همتفق توانستند چندين جبهـ    هاي    دولت،  كند

  عربـستان كُردسـتان و  ،  نيـروي متحـدين را در ارمنـستان       ،  ضخيماي    اليهتا با   ،  عربستان و قفقاز  ،  النهرين
  .محاصره كنند

  .مستقيم يا غيرمستقيم با كُردها در ارتباط بودند، سه جبههدر ميانه هاي خاور در ميان جبهه
  قفقازي  ه جبه

آذربايجان ايران به سوي قفقاز و دريـاي        مسير  در همان آغاز از     ،  تركيه براي تحقق برنامه نظامي خود     
به دست آورد و توانست بعضي از نـواحي آذربايجـان           مقطعي   پيروزي   چنداوايل  . خزر به حركت افتاد   

ولي سپاه روسيه در حمله متقابل نيروهاي ترك را با شكـست بـه              . ايران و قفقاز روس را تصرف نمايد      
، وان،  ارزنجـان ،  ارزروم،  نورابـوز تسوي مرزراندند و ضمن پيشروي در داخل خاك عثماني شـهرهاي            

. لشكر را به طرف جنـوب كُردسـتان كـشاندند         حركت   مسير   و سرانجام كرد  را اشغال   ... بتليس وموش   
و بانـه را    ) مهابـاد فعلـي   (ساوجبالغ  ،  تبريز و در آوريل اروميه و بعد اشنويه        ابتدا   1915سپاه در دسامبر    

 از مرز ايـران و عثمـاني گذشـته و در سـه              1916 به كرمانشاه رسيدو در بهار       1916تصرف و در فوريه     
  .ديگر كُردستان جنوبي رسيد و خانقين به قسمتپينجوين ،  رواندزجبهه،

 نظامي ارمني و قزاق با مـردم كُردسـتان        هاي    رفتار نيروهاي مسلح روس به طور كلي و خصوصاً تيپ         
  .پرهيز نكردندها  ويراني شهرها و آبادي، غارت دارايي مردم، از قتل، بسيار خشن و زشت بود

ناچار نوميدانه در برابرپيشروي    به   در بسياري از نقاط      خودو مال و اموال     ايالت كُرد براي حفظ جان      
  .دست به مقابله زدندنيروهاي روسيه 
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بلكه دچار شكست وخيمي شد وقسمتي      ،  در اين جبهه هدف و برنامه نظامي تركيه نه تنها عملي نشد           
زجنـگ  ااي    ههدف آلمان كه خواهان گشودن جبهه تـاز       ،  ولي در مقابل  ،  از قلمرو خود را از دست دادند      

  .در خاورميانه جهت اشتغال نيروهاي روسيه بود تحقق يافت
كُردستان  بايست جبهه   مي شود ولي در حقيقت     مي قفقاز نام برده  ي    هاين جبهه گرچه در تاريخ به جبه      

روس و   چون زدوخورد اصلي اين جبهه و بيشتر نبردها و پيكارهاي سخت ميان نيروهـاي             ،  ناميده شود 
ارتش   از قربانيان هم چه در قالب سرباز در صف         يو شمار زياد  ،  دستان روي داد  عثماني در سرزمين كُر   

  .بودندها  ها و كردستانيعثماني و چه در قالب ساكنان منطقه كُرد
   النهرين بيني  ه جبه
از هـدف   . بصره شـدند  وارد   همان ماه    22و در   شدند   نيروهاي بريتانيا در فاو پياده       1914 نوامبر   6در  
 انجام اين عمليات به   . نفت جنوب غربي ايران از خطر حمله دشمن بود        هاي    ه حفظ چا  ،ظامياقدام ن  اين

راه اجـازه دهنـد     نـد كـه     نپيشنهاد ك تر    قدري آسان بود كه فرماندهي كل ترغيب شد كه به مقامات عالي           
  .بغداد ادامه دهند پيشروي را به سوي

 ، سـپتامبر  30و در   ،   ژوئيـه ناصـريه    25در  س   سـپ  و،  عمارهابتدا   1915نيروهاي بريتانيا در سوم ژوئن      
.  كيلومتري شهر بغداد رسـيد     30در اواخر نوامبر جنگ به نزديك سلمان پاك در          . كوت راتصرف كردند  

كـرده  عثماني به فرماندهي ژنرال آلماني گولتس در آنجا نيروي بريتانيايي را با شكست مواجه                نيروهاي
  .به محاصره درآوردندآنجا را  سپس ونمودند  به كوت نشيني عقب و ناچار به

امـا  ،  اسـير شـدند  هـا  آناز  هزار نفر 13خورد و  نيروي بريتانيا در كوت شكست    1916 آوريل   25در  
،  و آماده پيشروي به سوي بغـداد شـدند         ندنفس مجدداً قدرت گرفت    نيروهاي بريتانيا با آوردن قواي تازه     

 پيـشروي    خاك ايران به سـوي بـين النهـرين         ه از داخل  ك،  هدف اين بود كه به نيروهاي روسيه      اين بار،   
شـهر بغـداد      نيروهاي بريتانيا به فرماندهي ژنرال مـود بـه         1917 مارس   11در  . ملحق شوند كرده بودند   

نيروهـاي  ،  رفتار نيروي بريتانيا با ساكنان منطقه اشغالي با رفتـار نيـروي روسـيه متفـاوت بـود                 . رسيدند
درهمان حال هم   ،  منطقه را به دست بگيرند    كنترل  ش بودند از طريق نظامي      بريتانيا با وجودي كه در تال     

از   و بـه مـردم نويـد رهـايي         كردنـد   اقداماتي مي برقراري روابط دوستانه با ساكنان مناطق اشغالي        جهت  
 ژنـرال مـود در يـك      . دادند  مي سياه ترك و بهبود شرايط زندگي و برقراري آسايش و امنيت را           ي    هسلط

بـه عنـوان   نيروهاي مـا   ... «:  براي اهالي بغداد انتشار داد نوشته بود       1917 مارس   19ني كه در    بيانيه طوال 
 و از   6»...انـد  بخش آمده  نيرويي رهايي به عنوان   بلكه  اند    نشدهشهر و خاك شما      وارداشغالگر يا دشمن    

  .امور همكاري كنند ي ه جهت ادارهاي بريتانياته بود كه با افسران سياسي نيروافرادسرشناس آنجا خواس



 
 ايـن .  كردنـد  »العـرب « اقدام به انتشار روزنامه عربي زبـان         1917 ژوئيه   4مقامات بريتانيا در بغداد در      

كـرد كـه      ، تـالش مـي    و آلمان  ها  تركهاي    متفقين و شكست  هاي    روزنامه عالوه بر پخش اخبار پيروزي     
متفقين مبنـي  ي  وعدهو ، را جلب كندها  دوستي عرب، برانگيزاند ها  ترك عليه   ها را   ملي عرب  احساسات

  .برساندها  را به عربها  بر پيروزي وآزادي ملت
نيرو به قصد پيشروي به طـرف  برآورده شد و در خانقين دو      ها    هدف اين نيرو در اتحاد با سپاه روس       

  .موصل به هم ملحق شدند
در اكتبر همان سال    . س انداخت به نگراني و هرا   نيروهاي روسيه را    ،  تزار عليه   1917وقوع قيام فوريه    

  كامـل نـشيني  عقـب و كردنـد  را متوقف  ها    تركجنگ عليه   ،  قدرت را به دست گرفتند    ها    بلشويك وقتي
  .كردندشروع  در مناطق اشغالي ان رانيروهايش

 ايـن    انجام جهتو خود به تنهايي     ،  بريتانيا را از اشغال موصل منصرف ننمود      ،  خروج روسيه از جنگ   
 مقامات بريتانيا در بغداد اين بار براي تبليغ در ميـان كُردهـا و               1918در اول دسامبر    . كردحركت  برنامه  
  7. كردند»يشتني راستي تيگه«عليه ترك اقدام به انتشار روزنامه كُردي ها  آناحساسات ملي  تحريك

درداخـل  و بريتانيا به پيـشروي      ،  شد  مي عالئم شكست روز به روز بيشتر در نيروهاي عثماني مشاهده         
كردنـد و    به توزخورماتو رسيدند و روز بعد كفري و كركوك را اشغال1918 آوريل 28در . داد  مي ادامه

  .در كُردستان جنوبي شدها  ي ترك هاين آغاز اخراج دائم سلط
   عربستاني  ه جبه
ـ حسين، جنگي  بحبوحهدر  ـ شريف مكه   ـ    كيچنـر   فرزنـدش را جهـت ديـدار بـا لـرد     ي  هاميرعبدال

اطالع دهد كـه وي جهـت رهـايي عـرب و تحقـق آرزوهـايش       ها  به آن قاهره كرد تا    ي    هتانيايي روان بري
ولـي در   ،   بريتانيا به اين پيشنهاد اهميـت نـداد        ابتدا،  همكاري با بريتانيا عليه دولت عثماني است      ي    هآماد

ين راستا سر هنـري     در ا . استفاده نمايد  ها  تركعليه  ها    از عرب تشخيص دادند كه بهتر است       1915سال  
.  دو رد و بدل شـد      آنبين  اي    هو چند نام    برقرار كرد  حسين ارتباط  ماكماهون نماينده بريتانيا در قاهره با     

  : استخود را براي ماكماهون چنين روشن ساختههاي  هخواست1915 ژوئيه 14حسين در نامه مورخ 
از مرسين و آدنـا شـروع و        رف شمال   را به رسميت بشناسد كه از ط      ـ بريتانيا استقالل واليات عرب      1

و از طـرف    ،  رسـد   مـي  عمر تا مـرز ايـران      ابن آميد و جزيرة  ،  ماردين،  اورفه،   درجه بيربچيك  37تامدار  
كنـد    نمي درياي هند بغيراز عدن كه تغييري پيدا        تا و از طرف جنوب   ،  از مرز ايران تا خليج بصره     ،  شرق

  . تا مرسين خواهد رسيد)بيضاأل بحرال(درياي سفيد ، درياي سرخ، غرب و از طرف
  8.ـ بريتانيا خالفت عرب اسالم را به رسميت شناسد2
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 را ملحـق بـه سـرزميني كـرد كـه            هاحسين در اين مرزبندي قسمت وسيعي از وطن ملي كُرد         شريف  
نگـاه طمـع    ،  از آن مستثني كردنـد    واليات عربي آفريقا را     ي    هبود و اين در حالي بود كه هم        خواستارش

  . از اين زمان شروع شدها سرزمين كُرد بهادپرستان عربنژورزي 
كـه در جنـگ عليـه       د  برسـ به توافـق    توانست با وي    ،  حسينشريف  به  قطعي  بريتانيا بدون دادن قول     

و ،   حسين قيام عرب را عليه حاكميت ترك اعالن داشت         1916 ژوئن   5در  . عثماني شركت نمايد   دولت
بريتانيـا كلنـل    .  و بـه نيروهـاي وي بپيوندنـد         رها كـرده    را اعراب خواست صفوف سپاه تركيه    ي    هازهم

به همچنين ، لورنس وچند افسر ديگر را براي فرماندهي و سازماندهي امور جنگي به حجاز اعزام داشت
بـا  نيروهاي عـرب    . افسران عرب را كه اسير انگليس بودند آزاد كرد         تعدادي از شرط شركت در جنگ،     

حسين لقب ملِك عرب را بر خود ،  دست به حمله زدنداه ترك در حجازسربازان سپهدف بيرون راندن 
  .كردتبديل به ملِك حجاز آن را بريتانيا چون اين لقب را پسند ننمود  ولي، نهاد

سـرانجام قيـام راه را بـراي    ، بودنـد  اعـراب  شورشجنگ با درگير  هزار سرباز ترك 65در اين جبهه  
  . و فلسطين هموار ساختنيروهاي ترك از حجاز و سوريه خروج

  

  : بخش سوم
   موضع اقوام غير ترك

تحقق اهداف انورپاشا و همكارانش نياز به يك نوع استراتژي نظـامي ـ سياسـي داشـت كـه قبـل از       
 تركيه سرزميني   .بستگي داشت عثماني  به امپراتوري   ها    وفادار و تعهد آن   هرچيز به اتحاد اقوام عثماني و       

كـه از ايـن تعـداد       ،   ميليون نفر بود   25جمعيت آن   ،  هاآماربعضي   كه طبق    ودچند مليتي و چند مذهبي ب     
 ميليـون   2 ميليون عـرب و      10شد و مابقي      مي ترك بودند كه كمتر از نصف كل جمعيت         ميليون 10تنها  

دينـي و  همگوني و تطـابق  در مجموع اقوام تركيه ،   بودند  از ملتهاي ديگر   ميليون كُرد و بقيه   5/1ارمني و   
  .اشتندملي ند

خـود  ي    هنسبت به اقوام غير مـسلمان تحـت سـلط         مدت زمامداري خود همواره     حكومت عثماني در    
ستم ملي هم بـر اقـوام غيـر         اعمال   »جوانهاي    ترك«و بعد از ظهور     ،  داشت ستم ديني و مذهبي روا مي     

اقوام غيـر  قلب ، و مذهب و مليت در دنيا امر عادي شده بود در عصري كه آزادي دين   . ترك افزوده شد  
  . شدت آزرده و متنفر شده بودترك در خاك عثماني از حكومت ترك به

 ديني و ملـي   و وابستگي   مسيحي پيوند   ملتهاي  ولي  ،  ند داشت  پيوند ديني  ها  تركب با   اعرا و   هاكُرداگر  
 بـه  كرد تا   مجبور مي كه اين امر آنان را      ،  بلكه هميشه تحت ستم ديني و ملي بودند       ،  نداشتندهم با تُركها    



 
تـا از دوزخ    كردنـد     مـي  را حمايت كنند و از هـر فرصـتي اسـتفاده          ها    آنتا  ،   ببرند خارج پناه هاي    دولت

  .عثماني نجات يابنداستثمار حكومت 
اهميـت  ملـت   سـه   ،  در جنـگ جهـاني اول     ها    امپراتوري عثماني زير سلطه   مسيحي  هاي    ملتدر ميان   

  .ارمني و آسوري و يوناني:داشتنداي  هويژ
امـا  ،  ن تحت سلطه تركيه گرچه هميشه با دول اروپايي عليه امپراتوري عثماني همكاري داشتند             يونانيا
جنـگ   ولـي بعـد از خاتمـه   ، ايجاد نكردنـد ها  ترك هيچ گونه مشكلي براي 1918 ـ  1914هاي  در سال

  .اختالفات يوناني و ترك به حد انفجار رسيد
  امنه ار
شده بود و در     دست داده بودند و بين روسيه و تركيه تقسيم           بود كه استقالل خود را از     ها     مدت همناار

مـسلمان  هـاي     جنبش ملي آنان قبل از جنـبش ملـت        . ها وجود داشت    اي از آن    ايران هم جمعيت پراكنده   
در ، رسـند بملي خود هاي  ارمنيان اميدوار بودند كه به كمك روسيه به آرمان. عرب و كُردظهور كرده بود  

هـا    بـا روس  هـا     تـرك ه و تركيه روي داد ارمنيان به طور آشـكار و نهـان عليـه                بين روسي  كههايي    جنگ
سـتم و آزار جمعـي      داد تـا    و متعـصبين    هـا     تـرك تاريخي به دسـت     اي    هواين امر بهان  ،  همكاري داشتند 

  .اعمال كنندارامنه بيشتري بر 
از  ساس تـوأم  اح«به  را   در جنگ    خودارمنيان شركت   ،  هنگامي كه جنگ جهاني اول به وقوع پيوست       

 توانـست از آن     نمـي  ترك كه هيچ فشار خارجي    قابل انتظار   ترس از انتقام    «،  قلمداد كردند » ترس و اميد  
  9.»اميد به شكست تركيه و پيروزي متفقين به ويژه روسيه«و » جلوگيري كند

هـا    ارمنـي  مـه ي جهـان اسـت و از ه          تمامي ارامنه  ارامنه اعالن كردند كه تزار روس حامي      كليساهاي  
روسـيه هـم بـا      . اري مـادي و معنـوي بـه سـپاه روسـيه دريـغ نورزنـد               كـ خواستند كه از هـر نـوع هم       

ارامنـه بـه    . رهـايي آنـان را داد     ي    هارمنيان را تشويق به شورش عليه ترك و وعد        ،  رسمياي    هصدوربياني
 و بـه  ،  ندپيوسـت هـا     و دسته جمعي به روس    كرده  اين فراخوان شتافتند و صف سپاه ترك را رها           استقبال

 بخـش خـود اسـتقبال      رهاييسپاه  از نيروهاي اشغالگر همچون     نيروهاي روس كمك كردند و      پيشروي  
  .كردند مي

 1915در ژوئـن    . و به سختي از آنـان انتقـام گرفتنـد         دادند  ارامنه را   پاسخ اين عمل    ،  به شدت ها    ترك
طلعت پاشا وزير امـور داخلـه    ،  نددستورانتقال ارمنيان از ناحيه شرق به سوي مركز آناتولي را صادر كرد           

 انجام اين . به دست گرفت1916 ـ  1915هاي  خود مستقيماً سرپرستي چگونگي انتقال را در سال تركيه
 ميليـون  2گويا بر طبق بعضي از منابع موثق   ،  خالي شود ارامنه  كارموجب شد كه واليات شرقي تركيه از        
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هولناك در تاريخ   ي    هاين واقع ،  10 هزار نفر مردند   600 شدند كه از آن تعداد    آوارگي و تهجير    دچار   ارمن
  . شناخته شده است»ارامنه عام قتل«به 

خودرا از سـاكنان    هاي    ود و آنان هم انتقام مصيبت     نظامي از ارمنيان را تشكيل داده ب      چند گروه   روسيه  
ر آشـتي ملـي     د مقامات روسي بجاي سعي   . گرفتند  مي افتاد  مي نواحي كُردنشيني كه به دست سپاه روس      

همـسايه آزاد    انتقام از كُردها و تعميق اختالفات اين دو قـوم         در  مسلح ارمني را    هاي    گروه،  ارمني و كُرد  
 و عدم حمايت ازارمن و فروپاشي     ،   روسيه از كُردستان   نشيني  عقبپيروزي انقالب اكتبر و     . ساخته بودند 

  .مسلح مصيبت قوم ارمن را تشديد كردهاي  گروه
    آسوري

ولـي آنـان نيـز تحـت سـتم دينـي            ،  نـشدند مـصيبت   دچار  ارامنه  ي    هجود اينكه آسوريان به انداز    با و 
 آسـوريان حكـاري عليـه   ، بعد از پيشروي سپاه روس در داخـل كُردسـتان       . واجتماعي و اقتصادي بودند   

 سـپاه روس    هجمعـي بـه نـواحي تحـت سـلط           با شكست دسـته    1915قيام كردند و در تابستان      ها    ترك
 مقامـات روس  ،  چندين هزار نفر به صفوف سپاه روس پيوستند       . لماس و اروميه كوچ كردند    س،  درخوي

رسـيد كـه      مـي  مـسلح نفر   هزار   12 شمار آنان به     1918چندين تيپ ويژه را از آنان ساختند كه در آغاز           
 اين نيروها دوشادوش سپاه روس به اميد رسيدن به اهداف خود كه 11. بودندپطروس آقافرماندهيتحت 

  .مانا آزادي واستقالل بود عليه عثماني وارد جنگ شدنده
 و ايـن عمـل موجـب      . مارشيمون پيشواي ديني آسوريان را به قتـل رسـاند         ،  سمكو رئيس ايل شكاك   

  .هر دو طرف به كشتار جمعي يكديگر دست زدند،  و كُردها شدان بين آسوري خونيناتاختالف
ـ   هـا     ، تـرك  حـامي ماندنـد     بي پناه و  ي ب آسوريان،  از ايران ها     روس نشيني  عقببعد از     تنبيـه ي    هبـه بهان
 را تـرك    منطقهها    روس. وطنان عثماني بودند به منطقه اروميه حمله بردند        حكاري كه هم  هاي    نسطوري

نداشـته  اميـد  انگلـيس  و بـه  باشـند  خبر داد كه به خـود متكـي         ها    نسطوريبه   و بريتانيا هم     كرده بودند 
اروميـه بـه طـرف نـواحي        ي    هاز جنوب درياچـ   ها    تركي     حمله حت فشار تدر نتيجه آسوريان     12.باشند

  .واز آنجا به بعقوبه منتقل شدندكردند  نشيني عقبتحت نفوذ بريتانيا در همدان 
خاورميانه و اروپـا و  در كشورهاي و  شدند  و از سرزمين خود رانده      ه  آسوريان دچار مصيبت ملي شد    

  .آمريكاآواره و پراكنده شدند
    عرب
 و  آيـين بودنـد    و كُردها هم  ها    تركبا  ،  و حتي بيشتر هم بودند    ها    ي ترك   هراب از نظر تعداد به انداز     اع
  .و دستگاه حكومتي چندين افسر بلندپايه و مقامات عالي داشتند ها تركنظامي  سپاه  پيكرهدر



 
، كردنـد  ي مـ  در مناطق عربي آن را دنبـال      هاي ايالتي     حكومترك كردن كه    و تُ » تمركزگرايي«سياست  

عوامل در   اين،  فرهنگي و سياسي عرب   تشكيالت  محدود ساختن   ،  نابرابري در تعداد نمايندگان مجلس    
بعـد از انقيادعثمـاني تـا       هـاي     در سال . طلبي را به وجود آورده بود      ميان روشنفكران عرب حس تجزيه    

، ملـي عـرب    ازمانچنـدين سـ   .. .پاريس،  بغداد،  بيروت،  دمشق،  قاهره،  شروع جنگ جهاني در استانبول    
اي  هكـه عـد  ، ملي عرب به وجود آمده بودهاي  هبراي تحقق خواست،  با تفكرات متفاوت  ،  و آشكار مخفي  

 درخواست جـدايي  اي    هدر چارچوب دولت عثماني و حتي عد      و خودمختاري    »غير مركزي «درخواست  
  .كردند  مياعراب و تشكيل دولت متحد عربيي  ههم

 و بـه همـين علـت قيـام اعـراب            ندنداشـت ترديـدي   ر وفاداري اعراب    د،   ترك انرهبر،  با وقوع جنگ  
  ).1916(باهمكاري انگليس در حجاز عليه حاكميت عثماني براي حكومت ترك امري غيرمنتظره بود 

 با وجود سياسـتي كـه     ،  بر پيكر امپراتوري عثماني بود    اي    هكشندي    هضرب،  قيام عرب به رهبري حسين    
 عليه ترك به كار گرفته بـود و اعـراب هـم           ها     با روس  مكاريان به علت ه   تنبيه جمعي ارمني  تركيه براي   

 آن سياست تنبيه را عليه اعراب در همدستي با انگليس به          ها    تركهمان راه را در پيش گرفته بودند ولي         
  .كار نگرفتند

ر د جمال پاشا فرمانده نيروهاي ترك در سوريه و فلسطين به دليل اعدام چند رهبر شورش ملي عرب 
جمـال   در ميان اعراب بـه    ،  سوريه كه اسامي آنان بعداً در آرشيو كونسولگري فرانسه در بيروت پيدا شد            

،  را عليه اعراب همچون ارمنيان به كارنبردند       وحشيانهسياست سركوب   ها    تركسفاك شهرت يافت ولي     
 هـت تحقـق   جتـا   كـرد   بـسياري   حـسين تـالش     شريف  جمال پاشا با    . و تنها گفتگو را در پيش گرفتند      

حسين را از توطئـه اتحـاد نهـاني         شريف  عرب از همكاري با انگليس پشيمان شود و حتي          هاي    هخواست
. پاشا اثر نكرد   جمالهاي    اما ديگر دير شده بود و وعده      ،  عربي آگاه كرد  هاي    در تقسيم سرزمين   متحدين

وش نـداد بلكـه جهـت       عربـي گـ   هاي    عواقب سرزمين ي    هجمال پاشا در بار   هاي    هتنها به وعد   حسين نه 
جمال پاشا را به عنوان وفـاداري و خلـوص          هاي    هنامها    انگليستقويت اعتماد و اثبات وفاداري خود به        

  13.نيت به بريتانياي كبير ارسال داشت

   كُرد
 كرده بودند ولي در   مبارزه  ها    تركحاكميت  و گرچه هميشه عليه     ،  دين بودند  همها،    ترك با   نيزكُردها  

ند وفادار ماند كردها  ،  ها آسوري عليه ترك  ،  ارمني،  عرب،  ديگرهاي    ملتطغيان  ا وجود   جنگ ب هاي    سال
آنان كه قبل از جنگ به منظور احقاق حقوق ملي خود فعاليتهاي سياسي، فرهنگي و تـشكيالتي                 حتي  و  

نظـامي و سياسـي     چالش  و هيچ    داشتند، در سالهاي وقوع جنگ اين گونه فعاليتها را نيز متوقف كردند،           
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ي  همـه  سـپاه تـرك در   وفافسران و سـربازان كُـرد در صـف     ،  ترك ايجاد نكردند   را براي حاكمان  مهمي  
 لت اين امر چه بود؟ چرا سـركردگان كُـرد هـم ماننـد شـريف               ع. سهيم بودند حاضر و   جنگ  هاي    جبهه

دسـتيابي بـه   جهـت  فرصت خـوبي بـود تـا     جنگ كهو نابساماني دوران حسين از اين موقعيت مناسب      
وقـايع گذشـته    ي    هنكردنـد و بـا فراموشـي همـ         اسـتفاده ،  احياء كنند فعاليتهاي خود را    ف ملي كُرد    اهدا

  وفادار ماندند؟ها  دلسوزانه به عثماني
 و  كُردها را ترغيب  ،  دينيعِرق  يعني  » غزوه و جهاد  « براي   »فتواي خليفه «معتقد باشند كه    اي    هشايد عد 

مسيحيان  عام بمانند و در قتلها  تركدر خدمت مطيع  و كرده باشد كه در مدت جنگ وفادارانه   تحريك  
كُردها در اين موقعيت طاليي بدون انجام هيچ تحرك و قيام و حركـت اعتراضـي بـر                  . هم شركت كنند  

در حالي كه قبل از جنگ، كُردها مدام در حال خيزش و    . ها همكاري و همراهي كردند      ها با آن    ضد ترك 
در هـر حـال بـا وجـودي كـه بـسياري از مـردان                شايد يك جانبه باشد و      البته اين قضاوت    . قيام بودند 

جنـگ هـم آمـادگي      هاي    و در سال  ،  جنگ سرشناس كُرد از جمله چندين شيخ و روحاني قبل از شروع          
هـاي    هدر مقابل حمايت از خواست    ها    برعليه عثمان  خود و ملت كُرد را براي همكاري با روس و انگليس          

در آغـاز جنـگ بـه        ي هم از شـيوخ و روحـانيون كُردسـتان          زياد شمارو حتي    د،ان  ملت كُرد ابراز داشته   
 كردند ولي طـولي نكـشيد كـه       تشويق   و مردم را به غزوه كفار        پاسخ مثبت دادند  نداي جهاد   و  فراخوان  

 عثمـاني ي    هو حتي چندين شيخ و روحاني كه هيچ باوري بـه جهـاد و غـزو               . اين خروش خاموش ماند   
  از جملـه   اي هم اعدام و كـشته شـدند         عدهآزار و اذيت حتي     تحمل  يستادند و ضمن     ا لنداشتند در مقاب  

 و چندين شاعر كُـرد هـم كـه عليـه ايـن         14،  شيخ طريقت قادري در موكريان    ،  آباد بابا سعيد غوث   شيخ
  15.اند شعر سروده جنگ

دها را به زيركي    ، كُر )ي عثماني   پيروي كُردها از فتواي خليفه    ! (اين تصميم نامعقول  ديگر علت   اي    هعد
دهند كه توانستند انگيزه و پتانسيل بالقوه كُردها جهت قيـام و شـورش و رسـيدن بـه                     ها نسبت مي    ترك

ها   حقوق و آرمانهاي ملي خود را برعليه مسيحيان، ارامنه، آسوريان بكارگيرند و كُردها را به جنگ با آن                 
  .مشغول كنند

. آن باشـد  و علت اصـلي     علت  تنها  تواند    نمي باشد ولي تصميم كُردها   شايد اين يكي از علل مهم اين        
و تشكيالت سازمان فاقد متحد و آگاه به امور جهان و واحد و رهبري فاقد ، جنبش ملي كُرد درآن عصر

عمليـاتي   و ملـت را بـراي        كلي جنبش كُرد را طرح ريزي كنـد       استراتژي  هاي    پايهكه بتواند   بود  وسيعي  
هاي  اوضاع جهان و دولت  وخاورميانهكُردها در اي  همنطقجغرافيايي و يت و از موقع كند  آن آماده   كردن  

احـساس  باليدنـد و      مـي  تـوان خـود    وارتـش   متفقين هم در اين وقـت بـه         . اروپا و آمريكا استفاده كند    



 
، دست تهيـه داشـتند   كه در     سرّي ارند و با تكيه بر معاهدات     كردند كه نيازي به نيروي اقوام منطقه ند        مي
  .تقسيم كنندبين خود اشغال و كُردستان را  ،توانند خود مي

و همكـاري    ايجاد روابـط دوسـتانه        براي ،سرشناس كُرد هاي    رهبران و شخصيت  ،  قبل از وقوع جنگ   
تالش بسياري كردند كه در نتيجه به ، كُردجنبش آزاديبخش براي ها  كُرد و روس و جلب حمايت روس

 عزيمـت   و 16، بدرخان به قفقـاز و موسـكو       قعزيمت عبدالرزا ن به   توا  ها مي    آن از جمله ،  تحقق نپيوست 
 مـال سـليم   : و سرانجام ارتباط سران قيام بتلـيس 17، 1914و سمكو به تفليس در      شيخ عبدالسالم بارزان  

توان از جمله اين تالشهاي ديپلماتيك    را مي  191418افندي و همراهانش باديپلمات و مقامات روسي در         
  .شمرد

كردنـد از بـين سـران         سـعي مـي   سياسي سران كُـرد     هاي    بجاي اهميت دادن به طرف    ،  مقامات روسي 
  . استفاده كنندها آنتا در موقع مناسب از بسازند نوكر وجاسوس و مزدور سرشناس كُرد، 
  .براي متفقين اهميتي نداشت همكاري و حمايت جنگي ملت كُرد ،در آغاز جنگ

 كُرد در برقراري روابط با روس و انگليس مؤثرواقع          در گرماگرم جنگ هم تالش هيچكدام از رهبران       
دست ياري و دادخواهي    ،  مهم عمليات او قرار نداشت    ي    هانگليس به بهانه اينكه كُردستان در منطق      . نشد

هم چون مقيد به همكاري با مـسيحيان ارمنـي و آسـوري كُردسـتان شـده                 ها    و روس ،  كُردها را نگرفت  
  :توان به موارد زير اشاره كرد كُردها در اين مورد ميهاي   جمله تالشاز. ند، به كُردها پاسخي ندادندبود

 در آغـاز جنـگ و بـار         1914بار اول در سال     ،  پاشا با انگليس   شريفهاي ديپلماتيك     مورد تالش  دو  
كـه همگـي    ،  هابدرخان بـا روسـ    بيگ   و حسن بيگ    و تالش كامل   19  دراواخر جنگ  1918سال  در  دوم  
  20.ندثمر ماند بي

 حقـوق ملـي كُـرد   خواست بـه    نميندادند چون روسيهها  فقين در آن هنگام پاسخي به اين خواسته       مت
 بريتانيا هم مايـل نبـود     . مسيحي منطقه را اشغال كند    هاي    خواست با همكاري ملت     مي  زيرا اعتراف كند؛ 

يش را بيشتر    و مسئوليت ها   وظايفشد،    در مناطقي كه در آينده به منطقه نفوذ روس و فرانسه تبديل مي            
  .كندتر  و سنگين

  كند ، چنين بيان ميكه خود در جريان آن بودنيكيتين در اين باره مطلبي را 
بـه    در تفليس فعاليـت زيـادي  1916يكي از افراد خانواده بدرخان در ، دانيم كه كمال بيگ بوتان   مي«

ـ  نايـب ،  خرج داد تا مگر مسئله آرمان ملي كُردان را به دوك بزرگ نيكـوال              سلطنه قفقـاز وسـرفرمانده     ال
دولـت روسـيه از      رسـد كـه در آن زمـان         نمـي  بهر حال بنظـر   . نيروهاي روسيه در جبهه تركان بقبوالند     

 يك ارمنستان مستقل اشـتباه     مسئله كُردان با دورنماي   . سياست معيني نسبت به كُردان پيروي كرده باشد       
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جمعيـت  «روميه پيكـي را كـه از جانـب           در دفتر قونسولگري خود درا     1917من در اواخر سال     . شد مي
از سيد طه بدستم داد كه در آن از مـن           اي    هنام  اين پيك  . آمده بود بحضور پذيرفتم    »استخالص كُردستان 

خواسته شده بود ترتيب مالقاتي بين او وفرماندهان ارتش روس بدهم تا توافقي براي يك اقدام مشترك     
 در قسطنطنيه مانـده بـود       1917خود شيخ كه تا     . دالقادر بود برادرزاده شيخ عب   عليه تركان بمنظور آزادي   

  21».و به مكه به نزد ملك حسين رفت بعداً از آنجا گريخت

 و يـك موضـع  بـه  بـود و  ديدگاه تحت تأثير چند ، ي كُرد ياست روسيه در مورد مسئله    سدر آن زمان،    
  بـه  ، بـود  لهكشوري كثيرالم خود  چون   ،روسيه،  يكي اينكه ،  دست نيافته بود  كننده   روشن و تعيين  برنامه  

 اشغال قلمرو ايران و تركيه چشم داشت و نه تنها مايل نبود كه هيچ ملت ديگري در دستاورد آن سـهيم                    
 روسيه خودرا   ،و ديگر اينكه  . خواست به تنهايي اين مناطق رابه سرزمين خود ملحق سازد           مي بلكه،  شود

علـل اتخـاذ    دانـست و ايـن يكـي از           مـي  انيحافظ ملل اسالو و مسيحيان ارتدوكس تحت تسلط عثمـ         
ي هاي مل   به كُرد و قبول خواسته    شدن    با نزديك  ندخواست  نمي بود و ها     روس توسعه طلبي هاي    استراتژي

  .دنبرنجان از خود، مسيحيان را كه در آن موقع با كُردها اختالف داشتند، ها آن
  و نيروهاي روسيه با ملـت      متفقين نبود ها بعد از شروع جنگ، جلب حمايت كُردها در برنامه             تا مدت 

روس بـه ويـژه     هـاي     تعدادي از فرمانده و ديپلمـات     ،  كردند  مي رفتار كُرد، بسيار وحشيانه و غير انساني     
 و مقامـات عـالي تـالش زيـادي          هـا   در گزارشات خود به دستگاه     ، مينورسكي گردينسكي،  شاخوفسكي

نيروهاي اشغالگر روس در ،  سركوب كُردهاو خشونت كردند تا آنان را قانع سازند كه بجاي به كاربردن 
  را در   كُردها خواسته ملّي تأييد   ،و ايجاد رابطه با رهبران كُرد     با برخورد و رفتار انساني با مردم        كُردستان  

، متأسفانه دير شده بود   و سعي در جلب حمايت و دوستي كُردها نمايند، اما           ،  قرار دهند برنامه خود   متن  
ديگر رژيـم تـزار     به سياست حمايت و تأييد ملت كُرد معتقد شدند كه           زماني   ه روس چون هيئت حاكم  

شوروي به طور كلي از جنگ دست كشيد        ي    ه روسي 1917تا اينكه در اكتبر     ،  خود در حال فروپاشي بود    
  .و اين ديدگاه هرگز تحقق نيافت

  بـه  1917بل از قيـام اكتبـر       در گزارشي كه چند روز ق     ،  ژنرال نيسل فرمانده ميسيون فرانسه در روسيه      
  : استگزارش نوشتهاين سازد او در   ميروشنكمي اين مسئله را ،  استحكومت فرانسه نوشته

در هـا     و تحريـك قوميـت    آشوب سياسي   متكي به ايجاد    بايد   جنگي عليه تركيه  اقدام براندازانه و    هر  «
 بايـد بـا     »عربستان از آن عـرب اسـت      «د  ان  هكه اعالم كرد  آن موقع   متفقين  . ه باشد اين امپراتوري كثيرالمل  

 ايـن از آن كارهـاي مـؤثري اسـت كـه           .  اين سياسـت را ادامـه دهنـد        »كُردستان از آن كُرد است    « اعالم
 رسـد كـه عمليـات جنگـي روس دارد           مي در حالي كه چنين به نظر     . توانددر جبهه قفقاز انجام گيرد     مي



 
.. .رفـت  روس براي جلب پشتيباني كُرد از دست      ي  ها  دهد و تمام تالش     مي اعتبار قبلي خود را از دست     

  ».علت اين امر بوده استاند  هچون كشتار و غارتي كه قزاقها كرد
 اي تـشكيل دهنـد و   كند كـه متفقـين جلـسه      نيسل پيشنهاد مي   ها،كُردي    جديد درباره براي انجام اين سياست     

  :نوشته است
خصومت ديرينه بين اين دو قوم امري تاريخي است، ولـي           ارمنيان در اين كار ما را ياري خواهند داد، گرچه           «

تـشكيل  اوليـه   فراهم كردن شرايط    براي   اند كه تشكيل كُردستاني خودمختار تضميني خواهد بود         ارمنيان پي برده  
  22».اي نزديك ها و تشكيل ارمنستان خودمختار در آينده ملت

ي مقامـات     تلگراف به نيسل و همـه     ي    سيلهبه و  در جواب ژنرال نيسل      1917 دسامبر   13حكومت فرانسه در    
  :كهاطالع داد ديگر در منطقه 

ولي در مقابل    ...اندكي ممكن است  هزينه  صرف   با   ، و مسيحيان  امنههمكاري ار جلب   ،حكومتطبق برآورد   «
 گـزارش  مطابقكند و   حس خصومت مسيحيان را در مقابل ماتحريك مي،با ايالت كُرددوستي  اظهار  عمل،  اين  
داند، حكومـت چنـين تـصميمي را      ميامري عاليرا آشكارا موافقت بر تشكيل كُردستان مستقل   كه   نيسل   ژنرال

بـه   ايـالت كُـرد را       ،امكانـات موجـود   اسـتفاده از    و با وجود اين حكومت بر اين باور است كه با            ... قبول ندارد 
  23».با سران كُرد نمودتوان كلنل شاردين را مسئول گفتگو  مي و... با ما وادارندنظامي همكاري 

هاي جنگ به امپراتوري عثماني وفادار ماند، ولي نسبت          در سال همواره   تنها ملت بزرگي بود كه       هاگرچه كُرد 
عـالوه بـر اينكـه      . ها ديـد    تركحاكميت  از  را   آزار و مصيبت     ، بيشترين از ارامنه بعد   ، كُردها ي ملل ديگر    به همه 

. جمعيت زيادي يا در ميدان جنگ يا در نواحي مسير جنگ كشته شـدند ، اي بزرگ تبديل شد    كُردستان به ويرانه  
هزار كُـرد را از كردسـتان بـه         700ي جنگي شده است، با اجبار و زور،           ها با استناد به اينكه كردستان منطقه        ترك

بقيـه هـم    اي در راه اين كوچ اجباري، جان سپرده و            مركز آنادول انتقال دادند و ضمن ضبط مال و اموالشان عده          
گرچه اين وضعيت بحراني كُردها و اين مصيبت كُرد، كمتر از فجايعي نيـست كـه بـر         . خانمان شدند   آواره و بي  

سر ارامنه آمد، اما صداي ارامنه به گوش جهانيان رسيد ولي هيچ كس از اين تراژدي كُردها حرفي نزد و همگي                     
  .اطالع ماندند صدا و بي خاموش و بي

  

  : بخش چهارم
   تقسيم خاورميانهي  اي پشت پردهه طرح

 وبودنـد   اخـتالف   داراي  خود در خـاور نزديـك و خاورميانـه          اي    هروسيه و بريتانيا در سياست منطق     
حفـظ يـا    و بـه ويـژه در برابـر    ه همه منطقـ ي بارهبه طور كلي درها  آناستراتژي . اشتراك منافع نداشتند  
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چـشم طمـع    بـه منطقـه     كـه هـر دو      قدرت متخاصم    اين دو    .هاي ايران و عثماني متفاوت بود       امپراتوريتقسيم  
در پي رسيدن به منافع خود بودند، تنها دو         هاي ويژه،     با تاكتيك اي خود و      ، هر كدام طبق استراتژي منطقه     داشتند

  :اي توانستند متحد شوند بار در سياست منطقه
  .خطر ناپلئون بناپارتتقويت انقالب فرانسه و گسترش بار اول، از ترس 

  .توسعه نفوذ آن در اروپا و آسياجلوگيري از آلمان و به خاطر تهديدات بار دوم، 
در منـاطق خاورميانـه وخـاور       ديرين  بريتانيا و روسيه جهت جلوگيري از خطر آلمان و كنار نهادن اختالفات             

ور خارجـه   وزيـر امـ  1907 اوت 31و در  .  مداوم، بـه توافـق رسـيدند       ات ماه مذاكر  15بعد از   سرانجام  نزديك،  
اي  پيمـان دو جانبـه  ، ضـمن انعقـاد   يزولسكي و سفير بريتانيا در پترزبورگ سر آرتور نيكلسون     اروسيه الكساندر   
  :توافق كردند كه

  .مداخله ننمايدجا ماند و هيچ كدام از طرفين در آن بطرف  بيهمچنان ـ تبت 1
  .نفوذ انگليس باشدافغانستان بر همين منوال بماند، يعني منطقه تحت كنوني ـ اوضاع 2
 تعيـين   طرف در بين هر دو قـسمت        اي بي   و منطقه شود  ـ ايران به منطقه تحت نفوذ روس و انگليس تقسيم           3
  .گردد

  :شد طبق اين پيمان، سرزمين ايران به سه قسمت تقسيم مي
، يـزد،   تمامي آذربايجان، خراسان، گرگان، مازندران، گيالن، اراك، قـم، سـاوه           : شامل منطقه تحت نفوذ روس   

  .نائين، اصفهان، بروجرد، تهران، قزوين، زنجان، همدان، كرمانشاه، كُردستان، قصرشيرين
هاي تنگه هرمـز، چـاه بهـار،          كرمان، بيرجند، سيستان و بلوچستان، كناره     :  هم شامل  منطقه تحت نفوذ انگليس   

  .بندر عباس
  24.، بوشهرقاينات، خوزستان، فارس، لرستان، چهارمحال بختياري: طرف منطقه بي

ايـران شـدند وهنگـامي كـه جنـگ          وارد   هم بر طبق همين توافق نيروهاي روسي و بريتانيايي           1911در سال   
طرفي ايران، و بدون مقاومت، در عمل آن          صورت گرفت، سپاهيان روس و انگليس بدون رعايت استقالل و بي          

  .را اشغال كردند
كـه بـه     گرمي ادامه داشت و سرنوشت آن معلـوم نبـود       هاي اروپا و خاورميانه به      ي جبهه   جنگ هنوز در همه   

سـر  خود اقدام بـه گفتگـو و معاملـه بـر            بين   امپرياليستي اروپا در     هاي  تيابد ولي دول    سود كدام طرف پايان مي    
 و در همان اوايل جنـگ، حتـي         كردند و در نهايت هم به توافق رسيدند        تقسيم سرزمين ايران و عثماني       ي  نحوه

سرانجام ايـن توافقـات منجـر بـه انعقـاد چهـار             . تقسيم خاورميانه هم توافق كرده بودند     ي    حوهسر ن مخفيانه بر   
  .دمورين شد جين ساني  نامه پيمانپيكو و ـ  سايكسي  نامه پيماننامه توافق استانبول، توافق لندن،  پيمان



 
   استانبولي  نامه پيمان 

سـرانجام   ورگ و پاريس و لندن مبادله شد كه       بين پترزب اي    ه چند نام  1915مارس و آوريل    هاي    هدر ما 
ايـن   طبـق ، روسيه از يك طرف و بريتانيا و فرانسه در طرف ديگر به توافق نهاني رسـيدند            در استانبول،   

  25:بايست  ميتوافق

 جنـوبي   داردانل به روسيه ملحق گردد و همچنين كنـاره          و درياي مرمره ،   بسفر يغربساحل  ،  استانبول
ساخاريا و خطي بـرخليج ايمـسيد       ي    رودخانهكناره آسياي صغير كه بين بسفر و          و ميدياـ  تا خط اينوس  

  .روسيه واگذار گردد داخل درياي مرمره و جزاير ايمبروس و تيندوس بههاي  هتعيين شود و جزير
  :از جمله، بريتانيا و فرانسه را پذيرفتهاي  هروسيه هم مقداري از خواست، در مقابل

   ـ در مورد تركيه1
هـا و سـواحل آزادانـه         كشتيراني در تنگـه    استانبول براي متفقين به صورت بندري آزاد درآيد و           )فال

  .انجام گيرد
فرانـسه را در تركيـة      را به رسميت بشناسد نيـز روسـيه بايـد حقـوق              روسيه حقوق ويژه بريتانيا      )ب

  . بپذيرددر توافق جداگانهآسيايي، 
دولت تحت حاكميت يك   عربستان  شوند و همراه با مناطق      تجزيه  تركيه  در   مناطق متبركة اسالمي     )ج

  .درآيد مستقل اسالمي
   ـ در مورد ايران2

، شده بـود   توافق انگليس ـ روسيه تعيين طبقكه ، طرف  بي روسيه موافقت خواهد كرد كه منطقه)الف
  .به منطقه تحت نفوذ بريتانيا ملحق گردد

 همجـوار شـهرهاي اصـفهان و   بايد نـواحي   :اول، ه شوندنامه سه نكته تغيير داد     پيمان بايد در اين     )ب
 منطقـه جـزء   شـرق دور هـم كـه        نواحي   قسمتي از    :دوم. شوندملحق  روس  تحت كنترل    به منطقة    ،يزد
خود، نفوذ    روسيه در منطقة تحت    :سوم.  شود ها ملحق   همجوار افغانستان است به منطقه روس      طرف بي

  ).را داشته باشد اشغال دائمي اين نقاطختيار ايعني (داشته باشد آزادي و اختيار كامل 
  

   لندني  نامه پيمان 
پيمـان شـود و در       ايتاليا از شركت در جنگ مردد بود كه با كداميك از طرفين هم            ،  در سال اول جنگ   

ولـي سـرانجام متفقـين توانـستند        ،  داشت از كداميك دستاورد بيشتري خواهد       حال ارزيابي بود تا بداند    
  .كشانند تا در غنايم جنگ سهيم شودبخود اردوگاه  را بهايتاليا 
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 پيمانـان  هـم . بريتانيا و فرانـسه و روسـيه پيمـاني بـا ايتاليـا منعقـد كردنـد                ،   در لندن  1915در آوريل   
ارضي ايتاليا را در شمال آفريقا و غـرب آنـادول در دريـاي اژه قبـول كردنـد و در مقابـل                       هاي    هخواست

  . عليه تركيه اعالن جنگ داد1915 اوت 20ايتاليا در .  كردايتالياهمدوش آنان در جنگ شركت
  پيكوـ  سايكسي  نامه پيمان 

 آسـيايي تركيـه بـه مـشورت         هـاي    تقـسيم سـرزمين    ي  ي نحوه   باره بريتانيا و فرانسه در    1915سال  در  
بر سر  سايكس و از طرف فرانسه جرج پيكو جهت معامله و گفتگو             از طرف بريتانيا سرمارك   . پرداختند

رضـايت  اينكـه  بـراي  ، نامه بين خود بـه توافـق رسـيدند    بعد از تبادل چندين  . تعيين شدند اين موضوع   
. سازانوف وزير خارجـه عـازم روسـيه شـدند           جهت مذاكره با   1916در بهار   ،   كسب كنند  همرا  روسيه  

  .دندروسيه به توافق رسيهاي  هخواست تأييد  با1916سازانوف و پاليولوك سفير فرانسه در آوريل 
 تقسيم خاورميانه و سهم هـر كـدام       ي    نحوهبه اين ترتيب توافق كلي بريتانيا و فرانسه و روسيه بر سر             

ي  نامـه  پيمـان بنـام  الملـل   روابط بين و در تاريخ ماده تشكيل شده بود 11 ازكه به طور كلي ، پايان يافت 
  26:بايست  ميبر اساس اين توافق .پيكو خوانده شده استـ  سايكس

همگـي  ،  در غرب ترابوزان در كنـاره دريـاي سـياه         اي    ناحيهبتليس تا   ،  وان،  ترابوزان،  اطق ارزرم ـ من 1
جزيـرة ابـن    ،  رود دجله ،  سيرت،  مناطق كُردستان از جنوب وان و بتليس بين موش         .روسيه شود ضميمه  

  . تا منطقه ترگور نيز به روسيه واگذار شود، آميد مشرف بر جبالسلسله، عمر
تـاب و    و سرزميني كه از جنوب با خطي از عـين         ،  حل درياهاي سوريه و واليت آدنا     ـ محدودة سوا  2

طرف ايجـن    زازا به ،  جيلوداغ،  داغ قآ،  ماردين تا مرز روسيه و از شمال با خطي از آالداغ كه از قيصريه             
  .به فرانسه واگذار شود، گذرد ميـ خرپوت 

  .به ايتاليا واگذارگردد، يفا و عكا در فلسطينالنهرين و بغداد و همچنين بنادر ح ـ نواحي جنوب بين3
عربي يـا يـك دولـت        ي از چند دولت   لكنفدرايك دولت   نواحي تحت تسلط فرانسه و بريتانيا       در  ـ  4

بر اين اساس سوريه و واليـت   .تحت نفوذ فرانسه و بريتانيا درآيد قلمرو  شود و آن هم به      تشكيل  عربي  
نفـوذ  به زيـر    يافت    مي يني كه از فلسطين تامرز ايران امتداد      آمد و سرزم   موصل تحت نفوذ فرانسه درمي    

  .آمد  درميبريتانيا
  .ـ اسكندرون به بندري آزاد تبديل شود5
  .ـ فلسطين به صورت دولت درآيد6

 اندكي از طرف بريتانيا و فرانسه و ايتاليـا مجـدداً            ات اين توافق با تغيير    1917بعدها در آوريل و اوت      
  .رد بررسي قرار گرفتدمورين مو ژين درسان



 
  ها ها و مطالبات ملت نامه پيمان 

 به اقوام منطقه بـه كلـي فرامـوش        ها    آشكار مقامات دولت  هاي    هوعد،  در توافقات كشورهاي قدرتمند   
  . پايمال شدندملل خاورميانهشده بود و مطالبات و حقوق 

   عربها و مطالبات  آرمان 

مـشغول   بريتانيا در قـاهره   ،   تقسيم منطقه  ي  نحوهوافق بر    ت وهمزمان با گفتگوهاي نهاني دول اروپايي       
در  وعليه امپراتـوري عثمـاني اعـالن جنـگ كنـد            با همكاري بريتانيا    بود تا   حسين   تبادل نامه با شريف   
  .عربي را به وي دادندهاي  سرزميناستقالل ي  همقابل آنان نيز وعد

ي حكومتي بريتانيـاي مـسيحي عليـه        و دوشادوش نيروها  داد  سپاهي مسلح را تشكيل     ،  حسينشريف  
  . برسندبه اميد اينكه بعد از جنگ به آرزوهاي خود،  وارد جنگ شددولت عثماني اسالمي نيروهاي

 تجزيـه نقـاط   « و بحـث     »كنفدراسيون چند دولت عربي يا يك دولـت عربـي         «در اين توافق گرچه از      
 سـخن بـه     »ت حاكميت اسـالمي مـستقل     تحاماكن   آن    و قرار دادن   و عربستان از تركيه   اسالم  ي  كه  متبر

حـسين   حكومت بريتانيا به شريف   ي    نمايندهماكماهون  كه  هايي   هرگز با وعده  ها    اين ولي،  ه بود ميان آمد 
 عالوه بر اين بالفور وزير امور خارجه .سازگاري نداشتتطابق و ملت عرب  هاي  آرماننيز باداده بود و 

حمايت از تشكيل سرزمين ملي يهود در فلسطين را داد          ي    هوعد ،»يسمصهيون سازمان جهاني «به  ،  بريتانيا
  .تبديل شدمشكل اقوام عرب  كه بعداً به بزرگترين

   ارامنههاي  مطالبات و آرمان 

 هميـشه يكـي از    ،  جهـت اسـتقالل ملـي خـود       و   عليه امپراتـوري عثمـاني       ها  همكاري ارامنه با روس   
 در آغاز جنگ تزار روس وعـده آزادي         .نان بوده است   براي سركوب و كشتار جمعي آ      ها  تُركهاي    هبهان

 همكـاري  هـا   بپاخيزنـد و بـا روس    هـا   بايست عليه ترك    مي نيزها    آنواستقالل را به آنان داد و در مقابل         
و به اميد پايان جنگ و رسيدن بـه         دادند  نظامي و دستجات مسلح را تشكيل        هاي شبه    ارامنه گروه  .نمايند

توافقـات سـران   ي  نتيجـه در بعـداً  در حـالي كـه   ،  جنگيدندها    تركس عليه   آرمان خود درصف سپاه رو    
، و سرزمين و نقـاطي كـه در كُردسـتان         شده بود   بكلي فراموش     اهداف ملت ارمني   ،قدرتمندهاي    دولت
  .ي روسيه شده بودند ضميمه در آن سكونت داشتند ارامنه

  اكرادهاي  مطالبات و آرمان 

، اجتمـاعي از لحاظ    كُردستانمسائل كُرد و    ز طرف چند نفر كه متخصص       پيكو ا ـ  سايكسي    نامه  پيمان
ضـمن انجـام    كُردسـتان   در  مارك سـايكس خـود قـبالً        . ريزي شده بود    ، طرح سياسي و اقتصادي بودند   

چندين با آنها،   و ضمن آشنايي    كرده بود   ديدار  هم  از نزديك با ايالت كُرد      بازديدها و تحقيقات فراوان،     
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بـه  ،  كُـرد آشـنا بـود     ي    هسازانوف هم ضمن اينكه از نزديك بـه مـسئل         . بود آنان نوشته ي   هتحليل در بار  
  .بيگ هم از نزديك گوش داده بود قسخنان كُردي همچون عبدالرزا

ها و مطالبات اكراد را تأييد نكردند و جهـت تحقـق آنهـا هـم                  ، آرمان گرچه هيچكدام از دول اروپايي    
  .ه بود آرزوهاي ملت كُرد به كلي فراموش شد،در اين توافقنتيجه هيچ وعده و قولي نداده بودند، در 

 تقسيم منطقه را كشيده بودند و بغيـر از منـافع ويـژه            ي    هنقش،  امپرياليسماتكا به   اروپايي با   هاي    دولت
ديني و زباني اقوام منطقه ندادند وسرزمين       ،  ملي،  فرهنگي،  اقتصادي،  خود هيچ اهميتي به مسائل سياسي     

  .آذري و ارمني را بين خود تقسيم كردند، كُرد ،ملي عرب
روسـيه و   رودخانه دجله تحت نفوذبخش اعظم شرق بايست   مي كُردستان بر اساس توافق انجام شده     

 تحت نفوذ فرانسه و قسمت كـوچكي از جنـوب تحـت نفوذبريتانيـا               )رودخانه دجله (قسمت غرب آن    
  .باشد



 

  : بخش پنجم
   سال پايان جنگ

   جنگ و تأثير آن در سرنوشت كُردخروج روسيه از
  شرقي يعنـي   كُردستانمناطقي از   ،  سپاه روس ،  هنگام با وقوع انقالب روسيه عليه تزار       1917در فوريه   

 :بتليس و در كُردستان جنوبي    ،  وان،  ارزنجان،   ارزروم :كرمانشاه و در كُردستان شمالي    ،  ساوجبالغ،  اروميه
سرگرم مذاكره بـراي    ي بريتانيا از طرف خانقين      ها و با نيرو   رواندز را در دست داشت    ،  پنجوين،  خانقين

گرچـه  . براي اشـغال موصـل بودنـد      ،  مشتركاي    ه برنام ريزي  و طرح اي متحد     اتحاد و همكاري در جبهه    
سـلطه روس و يـا ناحيـه نفـوذش          به زير   بايست    مي هاي مخفيانه   توافق طبقمناطقي كه بر  قسمت اعظم   

  .كرده بود را اشغالها  آندر عمل درآيد، 
ها   بلشويك  كه 1917 در اكتبر    .سپاه روس را درهم ريخت    انسجام   ،بعديهاي    هرويدادهاي فوريه و ما   

  .سياست روسيه در برابر جنگ به كلي تغيير كرد، دست گرفتنددر قدرت را 
 :كـرد   اعالم 1917 در هشتم نوامبر     »كنگره نمايندگان كارگران و سربازان و كشاورزان سراسر روسيه        «

بالفاصـله و   همه توافقات نهاني روسيه تزاري با دول امپرياليستي كه براي تقـسيم دنيـا صـورت گرفتـه             
وبرمال سـاختن   ها    متناقدام به چاپ    روسيه  هاي    هروزنام  و در  ،شود  ملغي اعالم  پيش شرطي بدون هيچ   

  .توافقات نهاني كردند
درخواست كـرد   درگير در جنگ    هاي   از طرف ،  »انجمن كميسارهاي خلق  «در اواخر نوامبر همان سال      

  .گفتگو كنند با روسيه ،بس آتشضمن اعالم ملل  براي صلح ميانتا 
درخواست كـرد كـه       از اقوام فارس و ترك و عرب و هند         ،پيامي به مسلمانان خاورميانه   طي  شوروي  

ملـت كُـرد در آن    امناما ،  استدر اين پيام نام تعداد زيادي از ملل منطقه آمده   ،  عليه امپرياليسم بپاخيزند  
  .نيست
 به امـضاء لنـين    اي    هرژيم جديد بياني  ،   يعني چهل روز بعد از پيروزي انقالب اكتبر        1917 دسامبر   5در  

كه در بيانيـه نوشـته شـده        منتشر نمود   به مردم مسلمان خاورميانه     خطاب  رهبر انجمن كميسارياي خلق     
  :بود
   !برادران، رفقا«

سـرزمين    جنگ خونين كنوني كه به اميـد تعـرض بـه           .وع است در روسيه تحولي بزرگ در شرف وق      
،  در حال تولد است    جهاني ديگر ،  رو به اتمام است   ،  بيگانه و تقسيم سرزمين ملل ديگر به وقوع پيوست        
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روي داد حكومتي تـازه       بعد از انقالبي كه در روسيه      .آزاد است هاي    خلقو  كشان    زحمتاين دنيا دنياي    
  .به دنيا آمده استدهقانان ت كارگران و بنياد گرديده كه به خواس

، زندگيتان هندوها سخن ما با شماست با شما كه       ،  ها عرب،  ها ترك،  ايرانيان،  اي مسلمانان خاورميانه  
  .است جان و مال و ناموستان چندين قرن است كه زير پاي غارتگران اروپايي پايمال شده

توافقات نهـاني تـزار معـزول روسـيه كـه بـا انگلـيس                و   ها  نامه  داريم كه همة پيمان     مي ما رسماً اعالم  
شد وحكومت معزول    مياستانبول بعد از جنگ به روسيه واگذار         وفرانسه امضاء شده است و بر طبق آن       

  .شوند شده و از درجه اعتبار ساقط ميهمگي لغو ،  نيز اين توافق را قبول كرده بود»كرونسكي«
، هـر دو    كنـد    كـه قـوانين را اجـرا مـي         اي خلـق  ييساركم سوسياليست روسيه و انجمن   هاي    جمهوري

 اسـت و بايـد      هـا   استانبول از آن تـرك     داريم كه   مي ما رسماً اعالم  ،  ديگرانندهاي     سرزمين مخالف اشغال 
  .ماندبهمانند گذشته در دست مسلمانان باقي 

يـران را بـين دوكـشور    روسيه و بريتانيا كه اگذشته  و توافقات ها نامه داريم كه پيمان    مي ما رسماً اعالم  
  .و ارزشي ندارندباطل بوده ، امپرياليستي تقسيم كرده

  و كـرده وعده خواهيم داد كه بعد از خاتمه جنگ سربازان ما خاك سرزمين شما را تـرك ، اي ايرانيان 
  ».شما خود مردم ايران اين حق را خواهيد داشت كه آزادانه سرنوشت آينده خود را تعيين كنيد

نـشيني   بعقـ   و بـس   آتشوي اقدام به ارتباط با حكومت ترك در رابطه با چگونگي            جديد شور رژيم  
و در  كردنـد   بـس    آتشاعالم   در موصل    1917آخرين ماه   در  نيروهايش نمود و نمايندگان روس و ترك        

 امـضاء  بـس  آتـش  جهـت تـوافقي  » برست ـ ليتوفـسك  «روس و ترك در هاي   هيئت1918سوم مارس 
 ي  شـده  اشـغال  نيروهـاي روسـيه از نـواحي   نـشيني  عقـب :  عبارت بودند از  نامه توافقموارد  اهم  . كردند

 مـرز روس و عثمـاني بـه       بازگردانـدن   ،  مسلح ارمني هاي    گروهانحالل  ،  عثماني به مرزهاي قبل از جنگ     
  27.آزادي اسراي جنگ، هاي تركيه ها از بدهكاري پوشي روس چشم، 1878در قبل از جنگ حدود 

 را لغو كرد و باحكومت ايـران در         ، در رابطه با تقسيم ايران     ،روسيه و بريتانيا   1907جديد توافق   رژيم  
ضـمن  1918 ژوئيـه    27 ژوئـن تـا      26در  رژيم جديـد     .مورد چگونگي رابطه طرفين به مذاكره پرداخت      

و ايـن    28باز گردند ايران  خلق   را به    ه، هم  روسيه تزاري  هاي  امتيازات و قروض و سرمايه    كل  از  گذشت  
  .بود دربار ورشكسته و بدهكار قاجار قتصادي بزرگي بهكمك امورد 

 جمـال .اعالن توافقات نهاني متفقين در جهان حتي در داخل كشورهاي اروپايي بازتاب وسيعي يافت             
حـسين را   از اين فرصـت اسـتفاده كـرد تـا           حسين را از توافقات آگاه ساخت و         شريف،  )عثماني(پاشا  

مقامـات  . كـشد بتا شـايد از همكـاري انگلـيس دسـت     كند ان آگاه دروغينشهاي  هازنيات بريتانيا و وعد 



 
اعراب و  ي    هبراي برهم زدن رابط   ها    كمونيستي    هحسين را تفهيم كردند كه اين توطئ      شريف  بريتانيا هم   

در زمان جنـگ از     قبلي خود   هاي    هو در همان هنگام رؤساي متفقين اقدام به تجديد وعد         ،  انگليس است 
  .كردندترك ي  هتحت سيطرهاي  ت رهايي ملي جمله وعده

 كـشورهاي بـا محاصـره     جديد شوروي از همان آغاز دچار جنگ داخلي شد و در خـارج هـم                رژيم  
و جهـاني دولـت   اي  همنطق، اول سياست داخليشد، اولويت    با خطر سقوط مواجه مي    امپرياليستي جهان   

ـ  خهاي  ملت گرچه شوروي جديد. حفاظت از رژيم نوپاي خود بود      ،شوروي  اسـتقالل و  هاورميانـه را ب
ضع شـوروي   اولي ارزيابي مو  ،  كرد  مي به مبارزه عليه امپرياليسم   ، تشويق   تعيين سرنوشت خود  در  آزادي  
، و  كـرد    مـي  تـشويق متبوعـشان   هاي     انقالبي اقوام منطقه كه آنان را علناً عليه دولت         هاي  جنبشي    درباره
) شـوروي (ادعاها و بيانات آنـان      دهد كه     مي نشان ،منطقه نيز با شوروي رابطه رسمي داشتند       هاي  دولت
روابـط قـوي و تنگاتنـگ       زيرا شوروي خـود در سياسـت خـارجي          ،  ي داشته است  تبليغاتي     جنبه بيشتر

و ها    صرفنظر از ماهيت سياسي رژيم    . داشتمنطقه  هاي    فرهنگي ونظامي را با دولت    ،  اقتصادي،  بازرگاني
خود داشتند رابطـه حـسن   ي  زير سلطه در قبال اقوام يان جنوبهمسايگ به ويژهها    ضعي كه اين رژيم   امو

و منظور از آزادي حق تعيين      ،  خارجي خود قرار داده بودند     همجواري با اين كشورها را اساس سياست      
در مـوردي خـود را   و اگـر  ، بـدون دولـت   هاي    ويژه ملت  به،  ها بود نه ملت  ها    حقوق دولت ،  سرنوشت

حـاكم بـر آن قـوم و         فشار بر دولـت    نشان داده باشد، براي      ملتالبي يك   حامي و پشتيبان مبارزات انق    
بعـدي نيـز    هاي    در تمامي مواضع وموقعيت   رفتار  اين  . به بهبود روابط با خود بوده است      آن  وادار كردن   
  .بالتغيير شوروي شدهاي  جزو سياست

  
ده بـود و تهـران در       قسمت شمالي آن جنبش انقالبي نيرومنـدي ظهـور كـر          در  در حالي كه    ،  در ايران 

از آن چون يك     بلكه   حمايت نكرد جنبش  از آن   حكومت شوروي نه تنها     ،  حكومتي ارتجاعي بود   دست
در تركيـه نيـز عـالوه بـر         . اسـتفاده كـرد   حكومت ارتجاعي جهت رابطه بهتر با خـود         كارت فشار عليه    

حتـي  كردنـد،     يـت مـي   براي تعيـين سرنوشـت خـود فعال        نوميدانه   ها  آسوري  و همنااز ار حمايت نكردن   
حمـايتي از مبـارزه ملـت كُـرد نكردنـد و نـه تنهـا فريـاد                   خشنودي حكومت ترك هـيچ    ها براي     روس
بودند تا بهترين رابطه را با حكومـت تركيـه و           در تالش   به سختي   بلكه  ،  را پاسخ ندادند  آنان  خواهي  داد

  .عراق جديدالتأسيس برقرار نمايند
 امنيتي و عدم تعـرض و بازرگـاني را بـا ايـران و تركيـه و      يها نامه حكومت شوروي يك سري پيمان 

  . شود كه جا دارد يكي از آنان به عنوان نمونه ذكر امضاء كردافغانستان
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طبـق ايـن پيمـان عـالوه براينكـه          .  به امضاء رسيد   »پيمان دوستي ايران و روسيه     «1921 فوريه   26در  
منعقـد   كه حكومت روسيه تـزاري بـا ايـران        يي  ها   و وعده  كليه قراردادها و توافقات   «،  حكومت شوروي 

حتـي  » . اعـالم شـدند    اعتبـار   بـي  وشده بود، ملغـي     حقوق ملت ايران ناديده گرفته      ها    در آن و  كرده بود   
بـود منتفـي و     منعقد كـرده    قبلي هم با كشورهاي ثالث عليه ايران        رژيم  توافقاتي كه    قراردادها و ي    هكلي«
بانـك  «منقول و غيرمنقول هاي  هسرمايي   هبه روسيه در عصر تزار و كلي      ايران  هاي   بدهي و كليه » و كرد لغ

 راه، جـاده ، قيمتيهاي نقدي و اموال  سرمايهي  هو نيز كليمشمول بخشودگي شدند  هم   »ايران استقراضي
، خط تلفن و تلگراف   ،  و انبار و كشتي و وسايل حمل و نقل در درياچه اروميه و بندرانزلي             اسكله  ،  آهن

، بـه صـورت      بـود   وي  پيمـان  هـم هاي    كه جزواموال روسيه و شركت    ،  قكارخانه بر ،   تاالرها عمارات و 
  . به حكومت ايران واگذار نمودرايگان
  :گويد  ميپنجم اين پيماني  هماد

  :شوند كه  ميدولتين معظمتين متعاهدتين مطالب مشروحه ذيل را متعهد«
ايـران و     مقصودشان ضديت با دولـت     وجود دستجات و تشكيالت و حتي اشخاص منفرده را كه          ـ1

خـود جلـوگيري     روس يا با دول متحده با روسيه باشند اعم از هر عنواني كه داشته باشند بايد در خاك                 
 در ترتيب قواي مسلحه وتجهيز قـشون در خـاك خـود             قنمايند و نيز بايد از دستجات و تشكيالت فو        

  .ممانعت نمايند
 مختلفه اعم از هـر عنـواني كـه داشـته باشـند بخواهنـد بـراي       هر گاه يكي از دول و يا تشكيالت        ـ2

اسـتعمال   كه ممكن است بر ضد يكـي از طـرفين         اي    هاشياء مضر ،  مخاصمه با يكي از طرفين متعاهدتين     
  .جداًبايد مخالفت شود، شود به خاك يكي از دولتين متعاهدتين وارد كنند و يا از حدود آن عبور بدهند

مخـاطره   اي مسلحه دولت ثالثي كه موجب تهديد منافع و امنيت و وسـيله            از توقف قشون و يا قو      ـ3
  .سرحدي يكي از دولتين معظمتين متعاهدتين باشد با تمام قواي موجود بايدجلوگيري كنند

بخواهد به   نمايند كه اگر دولت ثالثي      مي  دولتين معظمتين متعاهدتين قبول    :در ماده ششم تصريح شده    
است غاصبانة را در ايران مجري و يا خاك ايران رامركز عمليات نظامي ضد              واسطة مداخالت نظامي سي   

روسيه قرار بدهد و به اين طريق مخاطراتي متوجه حدود روسيه ودول متحده آن بشود در صورتي كـه                   
، دولت روسيه قبل از وقت به دولت ايران اخطار نمايد ودولت ايران به رفع مخاطرة مزبور قـادر نباشـد                   

خود را به خاك ايران وارد نموده بـراي دفـاع از خـود                روسيه حق خواهد داشت كه قشون      آنگاه دولت 
شـود بـه      مـي  جمهوري فدارتيوسوسياليتي شوروي روسيه متعهـد      دولت. اقدامات نظامي به عمل بياورد    

  29».مجرد آن كه مخاطره مزبور برطرف شد فوراً قشون خود را از حدود ايران خارج نمايد



 
 سياسـي   هاي  استراتژيبه معناي غالبيت اهداف و      دشمنان داخلي و خارجي همديگر      عدم همكاري با    

  .ها بود نامه  در تمامي موافقتو نظامي
بـا دول اروپـايي و در رقابـت بـا           هـا      اختالفات جنـبش كماليـست     ي  بارهحكومت جديد شوروي در   

، بازرگـاني ي  هاد رابطـ  و ضمن ايجـ نمودهاي مؤثر مالي و تسليحاتي     حمايتكمال   از مصطفي  عالي باب
در » پيمان دوستي و همكاري شوروي وتركيـه      « از جمله    ،ظامي و ديپلماسي چندين توافق مهم     ن،  سياسي
  .به امضاء رساند 1921مارس 

بيـشتر در    منـافع اين  ،   است داشتهمنافعي  دو دولت   هاي     براي ملت  ها  اگر اين توافقات از نظر شوروي     
طغيان  چون در حالي كه امواج نارضايتي اقوام منطقه در حال، است تحكيم و تقويت اين دو دولت بوده   

ايـران و تركيـه   خـود، يعنـي    سياست شوروي تنها بر اين پايه استوار بـود كـه همـسايگان جنـوبي     ،  بود
خـود را در برابـر فـشار دشـمنان          تـوان   تـا   كند  هايشان را تقويت     وافغانستان را متحد سازد و حكومت     

متوجـه اتحـاد    از جانب آنان    خطري هم   ،  من عدم پذيرش سلطه و نفوذ آنان      ض وافزايش دهند   شوروي  
  .شوروي ننمايند

 نويسندگان مترقي كُرد هميشه با ستايشي تمام از نقش مثبت انقالب اكتبر و تأثير آن بر جنـبش ملـي                   
 تحليل نشأت گرفته و از نتيجه كه اين مواضع بيشتر از تأثيرات ايدئولوژي سياسي  30اند كُرد سخن رانده  

وگرنه معلوم است كه پيروزي انقالب اكتبر نقـش منفـي           ،   نيست رويدادهاي تاريخي آن عصر   موضوعي  
هر دو دشـمن    ،  ها چون با سقوط رژيم تزاري و ظهور بلشويك       ،  ملت كُرد داشته است    در آينده سياسي  

تحـت  شـرقي   دستان  كُر. و عثماني از سقوط و فروپاشي و تجزيه نجات يافتند          ايرانيعني  ،  كُردي    هديرين
نامشخص باقي سياسي و قانوني وضعيت در يك  ديگر آن تحت تسلط تركيه، هاي ايران و قسمت  سلطه  

هـم سـهمي    هـا     بودند و در حاكميـت ايـن دولـت        هم ن خودمختار  ، حتي   فدرالتنها آزاد و     ماندند كه نه  
ايـران و   هـاي     حكومتاوالً   :يافت  مي رژيم تزاري تحقق  هاي    هو نقش استراتژي  در حالي كه اگر     . نداشتند

شـدند    مـي ماندند به دو دولت كوچك در منطقه تبديل        ميباقي    و يا اگر هم    داشتند وجود نمي  عثماني يا 
كـه در هرصـورت    ،  شد  مي فرانسه و يا انگليس   ،  روسي    ه مستعمر اًيقين،  وثانياً كُردستان در بدترين وضع    

 چـون ايـران وتركيـه و عـراق        اي    هو عقب افتـاد   اين كشورهاي امپرياليسم نسبت به كشورهاي اشغالگر        
تحـت  ، همچو ساير نقاط ديگر،     پيروزي جنبش در راه استقالل    و شانس   و آنگاه فرصت    ،  تر بودند   مترقي

  شد در دنيا بيشتر ميتسلط امپرياليسم 
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    قواي بريتانيا در كُردستان
و سپس دند و بعد از چندي بصره     جزيره فاو را به تصرف خود درآور       ،در آغاز جنگ  هاي بريتانيا     نيرو

 شـهر بغـدادرا هـم       1917انگلـيس توانـست در مـارس        ،  با چند درگيري خونين ميان عثماني و بريتانيـا        
  .تصرف كند

بودنـد و   ماندهتنها خاورميانه هاي  هنيروهاي بريتانيا در جبه،  روس از ميادين جنگنشيني عقببعد از   
ات  خـروج روسـيه از جنـگ وتغييـر         ،منطقـه نبال وضعيت جديـد     به د بريتانيا  . جنگيدند  مي ها  عليه ترك 

اگـر قـبالً    . را بازنگري مجدد كند   خود  هاي    هبايست برنام  ، مي بنيادي كه در رژيم روسيه بوجود آمده بود       
فرانسه درآيد تا   زير سلطه و نفوذ     پوشي كرده بود كه به       پيكو از بعضي مناطق چشم    ـ   پيمان سايكس  طبق

باقي نمانـده   اي    ههيچ بهان ها    با اين وضعيت خود حذفي روس     ،  وس و بريتانيا شود   ري    هسلط حايلي بين 
 به هر قيمتـي ، اطمينان پيدا كردندنفتي كركوك وجود منابع ويژه وقتي كه متخصصين انگليس از        به،  بود
  .خود درآورندي  هبه زير سلطخواستند آن را  مي

عربـي  ي  ه ژوئيه اقدام به انتـشار روزنامـ  4در . ندبوددر تالش جلب اعراب و كُردها  براي  ها    انگليسي
 در بغـداد  را  » يـشتني راسـتي    تيگـه «روزنامه كُردي زبان    هم   1918و در اول ژانويه       كردند »العرب« زبان

 و بعـدها هـا   و آلمـان هـا   تـرك هـر دو بـه تبليغـات عليـه     » العرب«و  » يشتني راستي  تيگه«. كردندمنتشر  
ي تـرك     هسـلط  اس كُرد و عرب و ايالت ساكن منطقه بـه قيـام عليـه             ترغيب رجال سرشن  و  ها    بلشويك

را مناسـبي  ي  هزمين، و ظلم و ستم نيروهاي ترك،  قحطي و گرسنگي و مرگ جمعي     . ه بود اختصاص يافت 
بـه منطقـه     ي بريتانيا رفاه و سـعادت     هاورود نيرو ي    هو هم در ساي   كرد  براي تبليغات اين روزنامه فراهم      

كُردسـتان   اشـغال جهـت   پيـشروي جنگـي     براي  سياسي  بستر  خواستند كه     مي  وسيله  اين هو ب . آمده بود 
بـا رجـال سرشـناس كُردكردنـد و         ارتبـاط   در همان حال اقدام به ايجاد       . جنوبي و موصل را فراهم كنند     

  .ين كار اختصاص دادنده اچندين افسر انگليسي متخصص در امور كُردستان را ب
و بـا ايـن كـار       كـرد   را اشغال   » توزخورماتو« و روز بعد     »كفري«انيا  بريتنيروهاي   1918 آوريل   28در  

 7در  . شـروع بـه پيـشروي كردنـد       خـاك آن،     رسيدند و در عمـق       هابريتانيا به سرزمين كُرد   عمالً لشكر   
پاشـا   علي احسان.  كردندنشيني عقبتصرف درآوردند ولي طولي نكشيد كه      كركوك را به   1918مارس  

تـرين   آن زمـان سرشـناس  در سليمانيه را به شيخ محمود سـپرد كـه   ي  هادار، نيعثما فرمانده سپاه ششم 
 ،هنوز در كفري بودند كـه شـيخ محمـود بـراي بـار دوم              ها    انگليسي. جنوبي بود  رهبر كُرد در كُردستان   

هـاي   ملـت رديـف  از كُردستان جنـوبي را   اي نوشت و با اعزام نماينده از بريتانيا درخواست كرد كه    نامه
 نخـست هـاي    هويلسون رئيس جمهور آمريكـا و وعـد       اي    هماد14شيخ محمود منشور    . خارج نسازد  آزاد



 
دستي شيخ محمود نسبت به اوضاع جنـگ ديـر بـود چـون               پيش.وزير بريتانيا لويد جورج را شنيده بود      

  31.ظهور رسيده بود بهها  تركعالئم شكست و متالشي شدن 

 سـپاه بريتانيـا  بـس،   آتـش نزديـك شـده بودنـد و بعـد از     نيروهاي بريتانيا به موصل     بس،    آتشقبل از   
بـدين شـكل    . به بريتانيـا كـرده بـود      شهر   و سپردن آن     نشيني  عقبنيروهاي ترك در موصل را ناچار به        

بـه كلـي    واليت بغـداد بـود      جزو  واليت موصل و قسمتي     متعلق به    كُردستان جنوبي كه  هايي از     قسمت
  .تحت تسلط انگليس درآمد

   رده به كُرد در اثر جنگواهاي   زيان
هاي   و آن گاه لشكركشي روس و جوالن تيپ       ،  لشكركشي ترك ،  تبديل شدن كُردستان به ميدان جنگ     

بـا يكـديگر و     هـا     طـرف  سـخت ايـن      هـاي   مسلح ارمني و بعدها لشكركشي بريتانيا و جنگ و درگيري         
 32.كـرد تحميـل   كُردسـتان   خسارات جاني سنگيني را بـه سـاكنان         ... كُردهامقطعي و موردي    ي  ها همقابل

عالوه ،  سپاه نظامي ترك در هنگام حمله به كُردستان ايران        ،  دادند  نمي هيچ كس امان   نيروهاي اشغالگر به  
قـزاق  هاي    لشكر روس و تيپ   . ندگناه را به قتل رساند      بي هزاران نفر ،  كردن سرزمينش  بر تاراج و ويران   

، اروميـه ،  بايزيـد ،  آالزيـق ،  وان،  بتلـيس ،  زنجـان ار،   سـاكنين ارزروم   ، ضمن قتل عـام    و ارمني و آسوري   
  .را ويران كردندها   آبادياغلب ،خانقين و رواندز، ساوجبالغ

داده  نقل و انتقال كُردها از كُردستان به مقامات خـود         ي    هرا در بار  اي    همحرماندستورات  حاكمان ترك   
  : استبودند كه در اين اطالعات آمده

 منـاطق  درشوند  تا ناچار   كوچ دهيد    از نواحي خود     ،كُرد هستند همگي  كه  را  بايد ساكنان آن نواحي     «
آن  سـاكنان تـرك   كـل   % 5 بـه هـا     تركآنان به   جمعيت  مشروط به اينكه نسبت     گردند،  ساكن   نشين ترك
دار و طوايف خود دورشـوند و ناچـار گردنـد           ايل و هوا  رهبران و شيوخ كُرد بايد از جمع        .  برسد ناحيه

نبايدفرزنـدان و جوانـان را همـراه       ،   سكني گزينند  ترنشين دور  ديگر در مناطق ترك   جداگانه و دور از يك    
بايـد  ،  داشته باشند و با همديگر تركيب شوند و نبايد هيچ نوع ارتباط وآميختگي بـا هـم داشـته باشـند                    

خود دست كشند و باالجبار همگي تـرك         مجبور گردند كه فقط تركي صحبت كنند و از آداب و رسوم           
  33».شوند

 سپاه ترك به بهانه اينكه ايـن منـاطق بـه ميـدان جنـگ              ،  در اجراي اين سياست از آغاز تا پايان جنگ        
 را با پاي پيـاده در زمـستان       آنها  . هفتصدهزار كُرد را باالجبار به مركز آنادول انتقال دادند         اند،  تبديل شده 

عداد زيـادي تلـف شـدند       و در راه به علت برف و سرما و گرسنگي و بيماري و خستگي ت              راهي كردند   
  34.وبه مقصد نرسيدند
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گرفتن وسايل توليد كُردها از جمله اسـب و  ، جنگهاي  به ميدانآنها كاهش نيروي كار به علت اعزام  
، ضبط مواد غذايي و ذخيـره تخـم بـذورات كـشاورزان    ، ملزومات سپاه تركوسايل و    جهت انتقال االغ  

بحـران و  ... ه آتش كـشاندن مـزارع و غـارت احـشام        و ب ها   استفاده ازچراگاه عدم اجازه به كُردها حهت      
شيوع بيمـاري و مـرگ و       ،  گرسنگي،  قحطي كه موجب كرده بود   ي عظيمي را در كُردستان ايجاد       هاتنگنا

  .مير جمعي ساكنان شد
بغيـر  ،   در صفوف سپاه تـرك جـا داده شـده بـود            هاكُردانساني  قسمت اعظم نيروي    ،  ها عالوه بر اين  

شـمار زيـادي از سـربازان سـپاه         بـود،   تيپ   1و  لشكر   4حميديه كه در آغاز جنگ      سپاه   ي  هماند ازباقي
 موصل كُرد بودند و قـسمت       12سپاه  ،  العزيز  معمورة 11سپاه  ،   سيواس 10سپاه  ،   ارزروم 9سپاه  ،  بغداد6

 هـا   جبهـه ي    هعالوه بر اين سپاهيان در تمامي نيروهاي عثماني در همـ          . اعظم آنان در جنگ كشته شدند     
، بودآگاه  افسري  در سپاه عثماني    محمدامين زكي كه خود     .  حضور داشتند  كُردها به عنوان سرباز و افسر     

 هـزار   500 ، آنها را   هزار نفر و با ساكنين غير نظامي       300كه در جنگ كشته شدند      را   تعداد سربازان كُرد  
 بـرآورد    هـزار نفـر    700را  ايـن رقـم     يز ياملكي افسر ديگر كُرد عثمـاني،         و عبدالعز  35زند  مي نفرتخمين

  36.كند مي

 بيـشترين حتـي جنـگ     ،  جنگ دست داشتند و نه دستاوردي نصيبشان شد       ور كردن     شعلهكُردها نه در    
 سياسـي انزوا و ركـود     دچار  آنچنان  ها    عالوه بر اين  ،  را بر كُردها تحميل كرد     ويراني و كشته  و   خسارت

  .ي كُرد بيشتر آشفته گرديد شد كه كالف مسئله
! باشد كه براي زندگي انتخاب كرده استاي  هنقطنادرست   در انتخاب    ها  كُردناكامي  علت اصلي   شايد  

 كنـد   ميآسيا و آفريقا را به هم وصل،  قاره بزرگ جهان اروپا3منطقه خاورميانه كه در طول تاريخ چون     
از ريـايي   د تـاريخي زمينـي و       هـاي   بازرگاني و لشكركـشي   برخوردار بوده است مسير     اهميت جهاني   از  

  .ساكن بوده استاين ناحيه و كُرد در قلب گذرد  مياين نواحي  شرق به غرب و بالعكس آن از
ي تمدني بيشتر از كُرد در ناحيه زنـدگي           با سابقه چندين قوم نيرومندتر و     ،  بغير از كُرد در طول تاريخ     

ي   هقسمتي از غرب همساي   در جنوب و    ،  هستند و آذري و فارس      همناشرق همسايه ار    در كُردها. اند  كرده
 .همجوار بوده است  ها    تركو بعد از آنان با      ها    بيزانسي    هعرب و در شمال وقسمت شمال غربي همساي       

 و  37 بيزانس ،فارس و در غرب   ،   قدرتمند در شرق   يمركزحكومت  خ از طرف سه     تاري كُردستان در طول  
  .تحت فشار سنگين بوده است  عرب،و در جنوب، بعدها ترك

هـاي    درگيـري ي    هزيرا هم ،  آنهاست اهميت موقعيت جغرافيايي نقطه زندگي    ،   ديگر كُردها  و بخت بد  
  .در سرزمين او روي داده استاند  همهم تاريخي كه سرنوشت منطقه را تغيير داد



 
باعث   كه )م. ق331) (هولير(ل نزديك اربيل    يمادرگيري داريوش هخامنشي و اسكندر يوناني در گوگ       

  .يونانيان در منطقه گرديدي  هشي و آغاز اقتدار چند سدهخامني  هپايان سلسل
  كـه )م .641(درگيري لشكر عربي ـ اسالمي و لشكر ساسانيان در جلوال و حلـوان نزديـك خـانقين     

  .ر منطقه شدباقتدار ايران و آغاز تسلط چندين قرن عرب ي  هموجب خاتم
 خـتم اقتـدار امـوي و آغـاز تـسلط           كـه    )م .750(درگيري لشكر عباسي و لشكر اموي در كنار دجله          

  .چندين سده حكومت عباسي شد
پايان داد و باعث تخريـب  عباسي ي  هاقتدار سلسل به  مغول در نقاط مختلف كُردستان كه       هاي    درگيري

  .و آسيب تمدن منطقه شد
را  كه كُردسـتان ) 1514(جنگ شاه اسماعيل صفوي و سلطان سليم عثماني در چالدران نزديك بايزيد    

  .نگ اول جهاني به دو قسمت تقسيم كردتا ج
هاي   يا درگيري ،  خارجي در داخل كُردستان   هاي    طرفهمچنين چندين درگيري بزرگ و خونين ميان        

  .كُرد كه باز هم در كُردستان روي داده استملت نيروهاي خارجي و متعدد بين 
بـدون  ، هـا وارد آورد بـه كُرد شـماري   بـي ت جاني و مادي    اخسار بزرگهاي    هر كدام از اين درگيري    

 اعظمـي از    جنگ جهاني اول قسمت   بدين ترتيب در    !  داشته باشد؟  ها  اينكه دستي در وقوع و يا ختم آن       
گرچـه   ،قفقاز جنگ روس و تركيه    ي    هجبه،  در خاورميانه و در كُردستان روي داد      جنگ  رقابت سپاهيان   
 بايـست   مـي گرفتند  مين جنگ را در نظر   قربانيامليت  در حقيقت اگر ميدان جنگ و       اما   ،به نام قفقاز بود   

  .شد  ميبه نام جبهه كُردستان خوانده
  نظـامي و اقتـصادي و بازرگـاني منطقـه خاورميانـه علـت              كپيشين اهميت استراتژي  هاي    هاگر در سد  

  علت ديگري  20 و آغاز قرن     19در اواخر قرن    ،  تحريك نيروهاي بيگانه براي حمله به منطقه بوده باشد        
  .بودكردستان نفت ي  هو آن هم مسئل، ه افزون شدبر علل گذشت

نفت به اهميت ها  انگليسي  هي به اندازتولي شايد هيچ مل، شناختند  مي را نفتها از قديم،      ي ملت   همه
 از ذغال سنگ به نفـت     ها    سوخت كشتي انرژي  زيرا در آغاز قرن بيستم كه اقدام به تغيير          .  باشد پي نبرده 

  جنوب ايران و كرمانشاه و خانقين و كركوك و نقاط ديگر كه داراي منـابع               به كرد بالفاصله كارشناساني  
، جنگ بريتانيا شد  هاي    تأمين هزينه نفت منبع اصلي    ،  وقتي جنگ به وقوع پيوست    . كرداعزام  نفتي بودند   

  .نفت جنوب ايران را اشغال كردندهاي  هو به همين علت قواي بريتانيا سريعاً چا
... « : اسـت در سرنوشت جنگ اهميت داشته كه لرد كـرزن در ايـن بـاره گفتـه       ي  ا  هنقش نفت به انداز   

 همچنـين هنـري بيرانـژ       »رسد كه گويند متفقين بر روي درياي نفـت بـسوي پيـروزي رفتنـد                مي روزي
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نفـت در ايـن     « : رم تـشكيل شـد گفـت       1918نفت در   ي    هكه در بار  اي    هفرانسه در مجمع ويژ   ي    هنمايند
يعنـي خـون    ،  آورديم مگر بـا خـوني ديگـر         نمي اين پيروزي را به دست    ،   بود خون براي آن   جنگ چون 

  38».گويند ميزمين كه آن رانفت 

اينك در اواخر جنگ و ،  استپس اگر نفت در برد يا باخت جنگ جهاني اول اين نقش مهم را داشته      
 به جاي اينكه  . ل شد در سرنوشت سياسي اقوام خاورميانه تبدي     اي    هكنند بعداز پايان جنگ به عامل تعيين     

بـراي  بـه ويـژه     ،  شدآنها تبديل    به بالي جان     ،شودتبديل   خوشبختي اقوام    لعامبه  ارزشمند  ي    هاين ماد 
. ترين منابع نفت در كُردستان يافت شده بود        زيرا بزرگ ،  سرنوشت ملت كُرد به نفريني تاريخي بدل شد       

  :كند كه  ميه اين حقيقت اعترافيك گزارش ستادمشترك نيروهاي بريتانيا در ايران و عراق ب
عهده  ديگران مسئوليت عراق را به    به جاي   گويد كه بريتانيا     ، نمي اگر كسي اندكي درايت داشته باشد     «

 حتـي  و اصـلي دارد و  هميشگي   گفته شده كه بريتانيا در خاورميانه منافع          است وقتخيلي  ،  گرفته است 
مبنـا  اين بر  ، بسياري را در راه آن قرباني كرد جان1914 ـ  18و در جنگ استراتژي بلند مدتي هم دارد 
 وبراي ارتباطـات امپراتـوري بريتانيـا ايجـاد نمايـد            شود كه تهديدي      نمي هم به هيچ قدرتي اجازه داده     

  39»...نفت كركوك استهاي  هترين آنان چا همچنين بريتانيا منافع اقتصادي عظيمي دارد كه مهم

   جنگتوقف  
 از طرف متفقين آدميرال     1918 اكتبر   31ره بين نمايندگان ترك و بريتانيا در روز         بعد از چند روز مذاك    

قـرارداد  بيـگ     و سـعداله  بيـگ     رشاد حكمـت  ،  بگ و از طرف حكومت ترك حسين رئوف      ،  كارالسورب
 طبـق ايـن   ،  كشتي انگليسي آگـامنون امـضاء كردنـد       داخل   در   ، را در بندر مودروس درياي اژه      بس  آتش
  .ورميانه رسماً متوقف شدجنگ در خا، توافق

جـوان بـه آلمـان      هـاي     پاشا و سركردگان ديگـر تـرك       انورپاشا و طلعت  بس،    آتشروز امضاي توافق    
، توافق طرفين باشد  بيش از آنكه حاصل      ،بس  آتشتوافق  . حكومت جديد توافق را قبول كرد     . فراركردند

 بس   آتش محتواي . شروط متفقين بود   بهبارانه    و مجبور نمودن آنها به پذيرش خفت      عثماني   گردن نهادن 
  40:مودروس عبارت بودند از

 همچنـين ،  النهـرين  سـوريه و بـين    ،  يمـن ،  عـسير ،  حجازهاي    بسفر و همة پادگان   ،  ـ تحويل داردانل  «
ايـران بـه      نيروهاي تركيه در شمال غربي     نشيني   عقب  به ناوهاي جنگي تركيه و افسران ترك در ترابلس       

  . در سيليسنشيني ، عقبنواحي آن طرف قفقازتخليه ،  قبل از جنگهايمرز
 ارمنـي  شش واليتو  الزم بدانند، كه متفقين براي امنيت خود كحق اشغال هر نقطة استراتژي  داشتن   

  .ي اشغال آنها را دارند ، متفقين اجازهاگر دچار آشوب شوندهم نشين شرق تركيه 



 
  . هستندظت مرز و امنيت داخلي الزمبجز آن عده كه براي حفا، نيروهاي سپاهي ترككردن  ق متفر

  .متفقينهاي  و آزادي استفاده از بنادر تركيه براي كشتي،  پاكسازي ميادين مين زميني و دريايي
  . عثماني از جانب متفقينتونل توروس و نظارت بر وزارت امنيت، آهن راه،  كنترل تلگراف

  .و ارامنه آزادي بدون قيد و شرط كليه اسرا و دستگيرشدگان متفقين 
  ». خاك عثمانيازو اخراج كليه اتباع مدني و نظامي ،  قطع رابطه با آلمان و اتريش

 كـه يكـي از      هـا  كُرد وضعيتر  ب ي، كلي و غيرمستقيم   ات دولت عثماني تأثير   رتحميل شروط متفقين ب   
غال هر  اشداشتن حق   ي    هبار، ولي مواد هفتم توافق كه در      كردوارد   ندعثماني بود سلطه  تحت   ملل اصلي 

 بالفاصله سپاه ترك از شـمال غربـي         نشيني  ، عقب يازدهمي    هدانند و ماد  ب الزممتفقين  نقطه استراتژي كه    
اشـغال  ي    هبيـست و چهـارم در بـار       ي    هو ماد ،  النهرين بينهاي    پادگان تحويل،  شانزدهمي    ه و ماد  ،ايران

ين مواد مستقيماً با كُردسـتان   ا. شرق تركيه چنانچه دچار آشوب شوند      نشين شش استان تحت نام ارمني    
  .ندو مسئله كُرد در ارتباط بود

ايتاليا و يونان به آناتولي جنوبي ريختنـد و آن رااشـغال            ،  فرانسه،  بعد از توقف جنگ نيروهاي بريتانيا     
  .هم از متفقين استانبول را تصرف كردسپاهي نمودند و 

 و ظهـور جنـبش      هـا    ملي تـرك   اسحستهييج ا تشكيل و   ر  ب مهمي   اتتحميل اين شروط سنگين تأثير    
  .سم داشتكمالي
  

  : بخش ششم
   فاتح براي تقسيم دستاوردهاي جنگهاي  قدرتنشست 

جمـع  هاي رسيدن به صلح       بحث و بررسي مكانيسم   جهت  در پاريس   ،   فاتحين جنگ  1919در ژانويه   
رسيدن بـه يـك   ي يك، بايست آن را حل كنند   مي  در خاورميانه دومسئله را در دستور داشتند كه        41.شدند

توافقات نهاني اوايل جنـگ     ي عمل به      نحوهديگري   و،  سرنوشت نقاط اشغالي  ي    مشترك درباره تصميم  
  42.بود

 فلـسطين سـرزمين   ،  سـوريه ،  قسمت اعظم واليت موصل   ،  بغداد،  جنگ كه واليات بصره   هاي    در سال 
را هم  عدادي ديگر از واليات نيروهاي متفقين تبس آتشبعد از   ،  بريتانيا اشغال شده بودند   توسط  عثماني  

 نيروهاي بريتانيا به سيليسيا و آدنه يورش بردنـد و بعـد از مـدتي آن را بـراي نيروهـاي                    . اشغال نمودند 
  .نيروي متفقين اشغال شدتوسط ايتاليا هم در آنتاليا نيرو پياده كرد و استانبول . فرانسه جا گذاشتند
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 بغيـر از دمـشق كـه مـدتي كوتـاه     ،  ين اشغال شده بودند   متفقي    هنقاطي كه از سرزمين عثماني به وسيل      
  .شد  مينيروهاي بريتانيا ادارهتوسط ساير نقاط مستقيماً ، كرد  مياميرفيصل آن را اداره

، گرچه ايران در جنگ شركت نداشت ولي او نيز از سوي نيروهاي روسيه و بريتانيا اشغال شـده بـود                   
  . تحت تسلط بريتانيا درآمدايران در عمل،  سپاه روسنشيني عقببعد از 

هـايي    خالف وعـده  بر  اين توافقات آشكارا    . بودها    مسئله دوم در ارتباط با توافقات نهاني امپرياليست       
داده بودند و خالف منشور ويلسون رئـيس جمهـوري     هاي زير سلطه      و ملت پيمانان به اقوام     بود كه هم  

اصرار داشت آنها را متهم كند كه        ويلسون   .نداشتاقوام سازگاري   مطالبات  حقوق و    آمريكا هم بود و با    
بايـست    ميچون بر طبق منشور او، اند متفقين بهم زده شده  از طرف  ،توافقات بعد از قبول منشور او     اين  

 هـا   تركسلطه  بگيرد و حق آزادي تعيين سرنوشت ملل تحت          ديپلماسي آشكار جاي ديپلماسي نهاني را     
آماده نبودند كه از توافقات و دستاوردهاي دوران جنگ دست           و فرانسه بريتانيا  . به رسميت شناخته شود   

بودند كـه هـم منـافع       اي    هبلكه خواستار شيو  ،  دچار اختالف شوند   خواستند با آمريكا هم     نمي و،  بردارند
  .گيري نكند موضع خود را تأمين كنند و هم آمريكا عليه آن

 هـا   آنمتفقـين و كـشورهايي كـه بـه          « كـرد     انجمن عالي كنفـرانس صـلح اعـالم        1919 ژانويه   30در  
نيمي از جزيره عرب    و  فلسطين    و كُردستان،  النهرين بين،  سوريه،  كه ارمنستان اند    هتوافق نمود اند    هپيوست

  43»...كلي از امپراتوري عثماني جدا شوند بهبراي هميشه و 
  

   اقوام از كنفرانس صلحهاي  ه خواست
بر سر تقسيم خاورميانه در بـين خـود بودنـد، و كـشورهاي كوچـك                سرگرم معامله   هاي بزرگ فاتح،      قدرت

اقوام زيردست  . بودنددر تالش   ي ترك     ي قلمرو خود به حساب دولت شكست خورده         توسعهجهت  منطقه نيز   
ايـن  . تعيين سرنوشت خود و تـشكيل دولـت مـستقل خـود بودنـد             حق  آزادي و   به  منطقه هم به اميد دستيابي      

  .ها بود با هم سازگاري نداشت ي همه طرف  رنگ منافع ملي جداگانههاي جداگانه كه خواسته
  

   يونانهاي  ه خواست
براي مدتي كوتاه حكومت يونان عليه دولت عثماني اعالن جنگ داد و بعـد از  ، جنگي    هقبل از خاتم  

  .پايان جنگ يونان يك هيئت نمايندگي خود را به سرپرستي ئنيزلوس به كنفرانس صلح اعزام داشت
 ومبناي ايثنـي بـودن      هايش را بر     او خواسته ،  دبوينزلوس خواستار تصرف ازمير و نواحي اطراف آن         ف

 .در اكثريت بودند   كه از قديم در اين منطقه        ند بود هايي   يوناني ها  يثنيا 44.تاريخي مطرح كرده بود   ادعاي  



 
 آن پيونـد تـاريخي و اتحـاد       هم اين بود كه كناره غربي درياي اژه با كناره شرقي            آنها  تاريخي  ي    هبهان و

  . دارند و بايد به يونان ملحق شونداقتصادي را
 يونان حمايت كرد و انجمن عالي متفقين اجازه داد كه يونان ازميـر را تـصرف               هاي    هبريتانيا از خواست  

  .كردندرا آغاز و پيشروي شده  نيروهاي يونان در ازمير پياده 1919 مارس 15در . كند
   ايرانمطالبات  

 روس از شمال و بريتانيا از جنوب و نيروي ترك از غرب             ، گرچه نيروي  در جنگ شركت نكرد   ران  اي
، ايـران   وقتي جنگ متوقف شد   ولي  . دندشروبرو ن هم  بودند و با هيچ مقاومتي      تكاپو  براي اشغال آن در     

نـابرابر را    مانيپي،   نيروهايش نشيني  عقبخواست قبل از      مي بريتاينا.  بريتانيا اشغال شده بود    عمالً توسط 
در اين شـرايط    ايران،  . آورد درميخود  قيمومت  ي و     زير سلطه به ايران تحميل كند كه در عمل او را به           

را صلح   ديرينه در كنفرانس  آفت  ،  اش و عدم حضور روسيه     شكست دولت عثماني دشمن ديرينه    ،  دشوار
يمي خـود را در كُردسـتان و        ارضي قـد  مطالبات و ادعاهاي    ،  كه تحت نام تغييرات مرزي    شمرد  غنيمت  

 بـود بخـصوص اينكـه     گـرم     هـم دل   و در اين مورد بـه دوسـتي بريتانيـا             مطرح كند؛  نو ساير نقاط را از   
  .ارضي را به دست آوردمطالبات ، قبول اين پيمان غير عادالنه خواست بجاي مي

كشورش را به  ارضيي ادعاهاي   هچند يادداشتي در بار   ،  فيروزميرزا نصرالدوله وزير امور خارجه ايران     
رضايت بريتانيا   و خود نيز براي ديدار با لُرد كرزن راهي لندن شد تا تالش كند كه              . حكومت بريتانيا داد  

حمايـت بريتانيـا    از  ايران كسب كند تا موقع طـرح در كنفـرانس صـلح             هاي    هو حمايت او را از خواست     
  .شودبرخوردار 

  : براي لُرد كرزن در رابطه با تغيير مرزي روس و تركيه نوشته1919 نوامبر 17نصرالدوله در يادداشت روز 
، دارند نسبت به هم اختالف    اند،  به تعداد كثيري ايالت و عشاير بومي تقسيم شده        ،  در مورد كُردها  ... «

. تـشكيل دهـد   و همچنين در توان ايل نيست كه يك واحد سياسـي  اند    هاين اقوام كُرد تشكيل ملت نداد     
چـون ايـران   ، تواند راه حلي براي ايـن مـسئلة دشوارباشـد    ، ميگر كُرد ملحق ايران شوندبه اين ترتيب ا  

و شيوه  اند    هتخت قاپو شد   نفوذش بر بخش بزرگي اعمال شده مانند كُردهاي مكري و گروس كه اكنون            
ب و يگانگي نژاد و مـذه ، به عكس،  كُردها هرگز زير سلطة ارمنيان نخواهند رفت     .زندگيشان تغيير يافته  

  45».ايران نزديك خواهد كرد  را به طبع بهها آنو عاليقي كه بيشتر با ايرانيان دارند ، زبان

. رسدب كند مرزهاي غربي ايران به نوعي اصالح شود كه به قسمت غرب درياچه وان               مي آنگاه پيشنهاد 
 نهـاده بنيان ين كُردها زبان و د، ينژاد هم،  تاريخيهاي ارضي خود در كُردستان را بر بهانه    ادعاهاي  ايران  
  .بود
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. در كنفرانس صلح هـم مطـرح نگرديـد     حتي اين مطالبات    ،  نكردايران حمايت   هاي    هخواستبريتانيا از   
مانع حضور وي در كنفرانس صـلح       ،  طرف بوده   بي بهانه اينكه ايران در جنگ شركت نكرده و        بريتانيا به 

آينده سياسـي   ي    هدر ادار گونه مشاركت دادن    هر  خواست ايران را از       مي ولي در حقيقت بريتانيا   ،  هم شد 
  .خاورميانه محروم سازد منطقه

   مطالبات اعراب 
شـريف  كـه ايـن در راسـتاي توافـق          ،  كردنـد با بريتانيا همكاري    عليه دولت عثماني     در جنگ اعراب  

 ماكماهون از طرف حكومت بريتانيا به حـسين قـول داده بـود كـه چنانچـه در                 . حسين و ماكماهون بود   
اميرفيصل به نيابـت از طـرف پـدرش         . كند   مي از آرمان ملي آنان حمايت    ،   سهيم شود  ها  ترك جنگ عليه 

 1919با هيئتي سه نفـره بـه همـراه لـورنس بـه پـاريس رسـيدند و در اول ژانويـه          ،  حجاز حسين ملك 
  46.عالي كنفرانس صلح دادند يادداشتي به انجمن

عمل  خود مبني بر حق استقالل عرب     هاي    هد كه به وعد    از متفقين خواسته بو    ،در اين يادداشت  فيصل  
از اسكندرون به طرف شرق تا حدود مرزي ايران و ازجنوب           ،  اعراب آسيا ي    هكنند و دولتي متحد از هم     
  .تا قلمرو هند تشكيل شود

نـواحي   زبان عربي و دين اسالمي ساكنان اين، هايش را بر اساس يكي بودن نژاد سامي   فيصل خواسته 
آنـان   شرايطي فراهم كنـد كـه     ،  هايش عملي شود   همچنين وعده داده بود چنانچه خواسته     ،  اده بود بنا نه 

  .النهرين هم استفاده كنند بزودي از منابع بين
 چـون قـسمتي از نقـاط      ،  ارضي خود به حقوق كُردها هـم تعـرض كـرده بـود            هاي    هفيصل در خواست  

از شد سرزمين مادري كُردها بـود و در نقـاطي             مي اش كه از اسكندرون به مرز ايران ختم        خواسته شده 
هـم اعـراب در اقليـت و كُردهـا در اكثريـت      بعضي نقـاط  عربي وجود نداشت و در       اصالًاين محدوده   

ملتي اصلي و نه به صـورت اقليـت در منطقـه            به كُردها به عنوان      ،يادداشت گرچه فيصل در اين   . بودند
  و هوعـد هـيچ   شـدند     مـي  اگر كُردها به اعراب هم ملحق      ولي در همان حال   نكرده بود   اعتراف و اشاره    

  47. نداده بود آنانهامتيازي را ب
  

  يهودمطالبات  
سـازمان جهـاني    «. كه به اسم دولت در كنفرانس شركت نمايند       ي بودند   كشورفاقد  آن زمان   ،  يهوديان

تشكيل داده بود كـه      هيئتي به نمايندگي يهوديان مختلط اروپا و آمريكا به سرپرستي وايزمن             »يسمصهيون
  .جنبش صهيون روندهاي  به دنبال آرمان، درپاريس



 
بالفور و تشكيل كشور ملي يهود      هاي    هوعدها جهت دستيابي به       اعتراف دولت خواستار  ها    يستصهيون

 فلـسطين بـه كـشوري       ق شود و با الحا    قيددر پيمان صلح    خواسته  خواستند اين     مي فلسطين بودند و   در
  .عربي مخالف بودند

 هم بودند چون اگر ايـن موضـوع در فلـسطين اجـرا            ها    همچنين مخالف آزادي تعيين سرنوشت ملت     
  .شد  ميفلسطين به يك كشور عربي تبديل، شد به علت اكثريت عرب مي

 آن راي  هو در عين حال عليه دولتي شدن فلسطين هم بودند كه بر اساس پيمان سايكس ـ پيكو وعـد  
  48.خواستند فلسطين مستقيماً تحت تسلط بريتانيا باشد ي مو در نهايت. داده شده بود

  

   مطالبات ارامنه 
كـه در ارمنـستان     خواستند    ارامنه مي . شد  مي  از طرف بوغوس نوبارپاشا رهبري     هيئت نمايندگي ارمن  

ديـاربكر  ،  خرپـوت ،  بتلـيس ،  وان،  ارزنجان،  تركيه كه منظورشان شش ايالت شرقي عثماني يعني ارزروم        
  . ارمني تشكيل شودبود يك كشور

اكثريت جمعيت اين مناطق    ارامنه  تاريخي ايجاد شده بود كه زماني       يك ادعاي   اين خواست بر اساس     
 اقليت كوچكي از ساكنان اين نـواحي      ارامنه  ،  ولي زماني كه اين خواسته مطرح شد      . راتشكيل داده بودند  

  49.دادند را تشكيل مي

 دولت ارمني جا در آنكردند تا آنان مطالبه ميچون نقاطي كه ، با كُردها در تضاد بودارامنه هاي  هخواست
هـم   عام و نـه بعـد از آن   سرزمين ملي خود دانسته و ارامنه نه قبل از قتلآن جاها را  كُردها  ،  ايجاد كنند 

 هم در اين نقـاط تعـداد         حتي در طول تاريخ چندين قرن بعد       وهيج وقت در آنجاها در اكثريت نبودند        
  .بيشتر بوده استامنه  اركُردها از

 سرانجام بوغوس نوبارپاشـا بـه     . كُرد و ارمني مشكل بزرگي بين اين دو قوم شد         هاي    هاختالف خواست 
و شريف پاشا به نمايندگي كُردها بر اين اصل توافق كردند كه تعيين مرزملـي               ،  ارامنهنمايندگي از طرف    

  .هر دو طرف را به داوري كنفرانس صلح بسپارند
  
  

  ها آسوري مطالبات 
سعيد صادق و رستم نجيب به عنـوان هيئـت نماينـدگي آسـوري ـ      هاي   دو نفر به نام1919در ژوئيه 

بـزرگ را    در اين يادداشت درخواسـت تـشكيل دولتـي        . كلداني يادداشتي تقديم كنفرانس صلح نمودند     
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مچنين يك شد وه  ميكردند كه تعدادي از واليات شرق و جنوب تركيه شامل حلب و ديرزور و موصل
 و تحـت  كننـد   آن را تـضمين     امنيـت   راه دريايي نيز براي اين دولت اختصاص يابد و كشورهاي بزرگ            

  .ت يكي از آنان باشديقيموم
نـسبت   خود را بر اساس بهانه تاريخي و اكثريت تعداد آسوريان   هاي    ههيئت نمايندگي آسوري خواست   

  .بنا نهاده بودندو كوچ آسوريان به ميان ايالت كُرد و عرب ارامنه به 
 كُرد و ارمنـي و عـرب      هاي    با واقعيت جغرافيايي و تاريخي مطابقت نداشت و با آرمان         ها    اين خواسته 

  .هم در تضاد بود به ويژه چون آسوريان در نواحي مورد ادعا هميشه اقليت كوچكي بودند
  

  هاكُردمطالبات  
پاشـا را   ژنرال شريف، بودكرده ه فعاليت بشروع  كه به تازگي در استانبول    "جمعيت تعالي كُردستان  "

ي   هدربـار  «1919 مـارس    22 شـريف پاشـا در       .در رأس هيئتي به عنوان نماينـدگان كُـرد اعـزام داشـت            
  . ارسال كردبه انجمن عالي كنفرانس صلح در پاريسيادداشتي » ملي كُردهاي  هخواست

 واليـات كُردنـشين  در ن را پاشا درخواست تـشكيل دولـت مـستقل كُردسـتا     در اين يادداشت شريف  
  .امپراتوري عثماني كرده بود

زندگي كُرد و زبان و نقاط ي  نحوه  نوع و،تاريخيادعاهاي خود را بر اساس هاي  هپاشا خواست شريف
اعطاي حقوق اقـوام مبنـي      ي    ههمچنين بر اساس وعده متفقين در بار      ،  زيست و جغرافياي زندگي كُردها    
 را هـم بحـث   همنـ ايادداشت رابطه كُرد بـا ار     آن  و در   ،  بنا نهاده بود  ،  ودبر آزادي تعيين حق سرنوشت خ     

  .كرده بود
  

نبـوده كـه داراي مـرز سياسـي يـا جغرافيـايي             خود  مستقل  و كيان   چون كُردستان هرگز داراي دولت      
 همناارهاي  هكُرد از يك طرف با خواستهاي  هخواست. مشخصي باشدمرز كُردستان جاي بحث و جدل بود

كُردهـا  ،  ادعاي مالكيت آن را داشتند    ب  اعرا و   همنااز نقاطي كه ار   قسمتي  چون  ،  ندبوددر تقابل   ب  اعراو  
چون ،  ندبوددر تقابل    بريتانيا و فرانسه     ورزي  دانستند و هم از طرف ديگر با طمع        آن را سرزمين خودمي   

  .دستار تسلط بر آن بودنها خوا آن ند،خواستار آن بودها تعدادي از نقاطي كه كُرد
  

 ميهني هر دو قـوم جهـت        هايمرزبر سر    كه مناقشه    ند به توافق رسيد    ارامنه پاشا با نمايندگان   شريف
  .موافقت كردندپيمان به كنفرانس صلح داده شود و هر دو بر اين  گيري تصميم



 
  

  : بخش هفتم
    جهت استقاللهاكُرد تالش

ـ  ،  لت جنگ شمال و شرق و جنوب كُردستان به ع       هاي    قسمت،  جنگهاي    در سال   بزرگـي ي    هبه ويران
، فرهنگـي ،  جنبش كُرد در تركيه فعاليت سياسي     در آن مقطع، رهبران     رسد    نمي و به نظر  ،  تبديل شده بود  

و تنهـا در ايـران و در غـرب اروميـه            ،  باشـند داشـته   بخش ملي كُرد     مهمي به نفع جنبش رهايي     نظامي
جنگ داخلي با مـسيحيان     ي    در تله  آن هم    كه،  مسلحانه به رهبري سمكو صورت گرفته بود      هاي    فعاليت
 و چپـاول    هـا   غارت آبادي ،  ها   و آذري  انمسيحيكشتن  اعمال سمكو به ويژه      .گرفتار شده بود  ها    و آذري 
 بود و همانند بانـدي راهـزن بـدان نگريـسته          و كم رنگ كرده       زدوده شورش وي را  رنگ سياسي   ،  مردم
  .متفقين را به دست آورد  دولتوانست وعده و حمايت هيچكدام از  نميو، شد مي

 يعنـي بعـد از شكـست عثمـاني          بـس   آتـش جنگ به مدتي كوتاه و مـستقيماً بعـد از           بس    آتشقبل از   
 جنبش ملي كُرد در كُردستان جنوبي و تعدادي از نقاط كُردستان شـمالي و اسـتانبول همچـون                 ،  درجنگ

  .عاملي فعال در صحنه سياسي منطقه دوباره ظهور كردند
   سليمانيه هاي  تالش
سـليمانيه را بـه شـيخ محمـود         ي    ه مودروس به عمل درنيامده بود كه مقامات ترك ادار         بس  آتشهنوز  

بعـد  . ترين رهبر كُرد در كُردسـتان جنـوبي بـود          شيخ محمود در آن زمان سرشناس     . حفيد سپرده بودند  
بـه  هـا     اديـه كه از طرف حكومت اتح    ،  ازكشته شدن پدرش شيخ سعيد و برادرش شيخ احمد در موصل          

 جنگهاي  در سال. در عمل رهبر خاندان سادات برزنجي و شيوخ منطقه شده بود    ،  آنجاتبعيد شده بودند  
  كُرد در جنگ پنجوين عليه سپاه روس و در جنگ شعبيه عليـه بريتانيـا را بـه عهـده                    »مجاهدان«رهبري  

  .شيخ محمود در ميان عشاير منطقه نفوذ مؤثري داشت. گرفته بود
 افتاد و به خاطر ايـن عمـل       ها    تركاش به دست     نامه،  اول كه به مقامات انگليس نامه نوشت      شيخ بار   

 و چيزي به اجراي حكم نمانده بـود كـه وضـع رويـدادهاي جنـگ بـه                 ،  دستگير و به اعدام محكوم شد     
 سليمانيه را بـه   ي    ههيچ سودي در قتلش نديدند و بناچار او را آزاد و ادار           ها    تركصورتي پيش رفت كه     

  .وي سپردند
 عزت توپچي و احمد فايق را بـه نماينـدگي خـود همـراه             ،   شيخ محمود  1918براي بار دوم در اكتبر      

 در نامه از بريتانيا درخواست كرده بود كه ملت كُـرد را             .به مقامات بريتانيا در كفري اعزام داشت      اي    نامه
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 ،هـد كـه در هـيچ شـرايطي    تـضمين د  و بـه رسـميت بـشناسد و        آزاد قرار دهد     هاي  تهم در رديف مل   
  50.در مقابل او نيز آمادگي خود را براي همكاري اعالم كرده بود برنگردد؛ حاكميت ترك به كُردستان

آرنولـد  . خـود بـود  نفـع  ملـت كُـرد بـه    همكـاري  بريتانيا در آن موقع خواهان كُردستان آرام و جلب    
محمود و انتصاب او به عنوان حاكم       ميجر نوئيل را جهت گفتگو با شيخ        ،  عالي عراق  ويلسون حاكم عام  

بـه  اي  عشاير كُرد بين زاب كوچك و كناره سيروان كه بـراي اداره امـور خـود اتحاديـه           منطقه و تشويق  
 نوئيـل بـه سـليمانيه       1918 نـوامبر    16 در   51.به سليمانيه اعزام داشـت    ،  رهبري شيخ محمودتشكيل دهند   

  : فرستادرسيد و از آنجاتلگرافي به اين مضمون به حاكم عام
ايـستاده    نمايندگان روستاها در طول راه.امروز به سليمانيه رسيدم و مورد استقبال شاهانه قرار گرفتم «

يك دولت كُرد در آينده تحـت       جهت تشكيل   ... داشتند  مي بودند و با رسيدن ما خوشحالي خود را ابراز        
 بالفاصـله شـيوه آن تعيـين        شـرطي كـه    بـه بيـنم،     مشكلي نمي مان   و قدرت افسران سياسي   ما  سرپرستي  

  52».شود

اعالم  شيخ محمود را به عنوان حاكم     ،  نوئيل به نمايندگي حكومت بريتانيا    ،  در تجمع عمومي سليمانيه   
 نفـري  50 ـ  40و وعده خود را نيز به مردم رساند و در همـان حـال اقـدام بـه تـشكيل كنفـرانس       كرد 

  .سرشناس منطقه كردهاي  ازشخصيت
به تـازگي از فقـر و تنگدسـتي رهـايي يافتـه             . ن شهري عقب افتاده و كوچك بود      سليمانيه در آن زما   

قـسمت اعظـم آن بـه ويرانـه تبـديل شـده بـود               ،  در تمامي شهر ساختمان مناسبي وجـود نداشـت        .بود
سـتم اجتمـاعي    . حكومتي بودنـد  هاي    دستگاهداخل  در سپاه عثماني و     دور از سليمانيه    وروشنفكران آن   

منطقه را بـه كلـي نـاآرام و         ،  دليل مردم  بيهاي    دزدي و راهزني و قتل    ،  هر و منطقه  از مقامات ش   تعدادي
  .مردم را دشوار كرده بود زندگي

در   ويلـسون  .با هواپيمـاي خـود بـه سـليمانيه رفـت          ،   ويلسون حاكم عام عراق    1918در اول دسامبر    
و اهميـت سياسـي     اديـدار شخـصي     بـود و    شخصيت مهمي   سياست بريتانيا در منطقه     طراحي و تدوين    

تـا لياقـت   بـود   و اين فرصت مناسبي براي شيخ محمود و رجـال سرشـناس ديگـر كُـرد       ،زيادي داشت 
توانـست نقـش      مي چون ويلسون حتي  ،  و ملت را در اداره امور منطقه به ويلسون بقبوالنند          سياسي خود 

  .مؤثري درتعيين سرنوشت كُردستان جنوبي داشته باشد
و در يـك كنفـرانس   ،   كـرد   ديگر را ديدار   نفر از سران كُرد   خ محمود و چند     شي،  ويلسون،  در سليمانيه 

و كنـد   يك نوع حكومت موقت كُردي در سـليمانيه ايجـاد           با رضايت وي    آنان گفتگو كرد كه      مفصالً با 
گرچـه  ،  كساني كه در كنفـرانس شـركت كـرده بودنـد          . نمايندگي بريتانيا حاكم آن شود     شيخ محمود به  



 
سواد و ناآگاه به امور سياسي و        ه بودند ولي چون بيشتر آنان رؤساي عشايري بي        منطق اشخاص مسؤول 

ويلـسون خـود در     . آينده منطقه ابراز داشـتند    ي    هدر بار اي    هر يك نظريات جداگانه   ،  محل بودند ي    هادار
  : استكنفرانس نوشته ايني  هبار
، بودند هم عليه آناي  واستار بودند و عده   تعدادي از اينان ادارة قاطع و مؤثر بريتانيا را در كُردستان خ           «

 گفتند كـه به من  و معدودي هم مخفيانه، شودالحاق  كه كُردستان مستقيماً به لندن   اصرار داشتند تعدادي  
  53».باشند بدون اينكه شخص ديگري را در نظر داشته، خواهند شيخ محمود رهبرشان شود نمي

  نفر از رجال بزرگ كُردِ منطقه به ويلـسون         40 با مهر    شيخ محمود يادداشتي را   ،  مذاكراتي    هدر خاتم 
 تـرك و حمايـت از تـشكيل حكومـت         ي    هبريتانيا مبني بر رهايي اقوام از سـلط       هاي    داد كه در آن وعده    

 ند و از دولت بريتانيا هم خواستارند كـه        نمايندگان ملت كُرد  رسماً  كه آنان   ،  كرده بود يادآوري  مستقل را   
  54.نصيب نكند و با عراق در ارتباط باشند ش بيهاي كُردها را از وعده

 ي  هدمحـدو شـيخ   ،  شيخ محمود با نمايندگان بريتانيا در سليمانيه بهم خـورد         ي    رابطهطولي نكشيد كه    
كُردهـاي واليـات    ي    ههمـ ي    هو خود را نماينـد    ،  دانست  مي را هم ناكافي  قدرتش  و  اندك  خود را    قلمرو

ي   هاداري    نحـوه از رفتار شيخ محمـود و       ها    بريتانيايي. شمرد  مي موصل وتعدادي از عشاير كُرد ايران هم      
، راضي نبودند سرانجام شيخ محمود متوسل به اسلحه عليه نيروي بريتانيا شد   مطالبات وي    امور منطقه و  
، تحويل دادگاه شدسپس  زخمي و اسير و     1919 ژوئن   18بازيان در   ي    درهدر  از پيش باخته    و درجنگي   

ي   هشكست خورد و نيروهاي بريتانيا شهر را اشغال و افسران انگليسي مستقيماً وظيفـ              حكومت سليمانيه 
  .منطقه رابه دست گرفتندي  هادار

   استانبولهاي   تالش
رهبـران جنـبش ملـي كُـرد        شكـست دولـت تُـرك،       هـاي     ي نـشانه    با مـشاهده   1918آخر  هاي    در ماه 

قادر شمزينان با همكاري امين عالي بدرخان وچند سيدعبدال. دراستانبول اقدام به سازماندهي خود كردند
، مالتيـه ،  شخصيت سرشناس ديگر خانواده بدرخان و بابان و چنـد كُـرد سرشـناس شـهرهاي ديـاربكر                 

 اشـغال .  را بنيـان نهادنـد     »جمعيـت تعـالي كُردسـتان     «.. .سنندج،   ساوجبالغ ،سليمانيه،  خارپوت،  درسيم
كُردهـا را  فرهنگـي و ديپلماسـي   ، فعاليـت بيـشتر سياسـي     ه  زميناستانبول از سوي قواي مشترك متفقين       

  .فراهم كرده بود

در امـا   ،   نيـست  رس در دسـت   ")ك.ت.ج( جمعيـت تعـالي كُردسـتان     "و اساسنامه   برنامه  گرچه اكنون   
هايي كه براي مقامات بريتانيا ومتفقين و كنفرانس صلح و در مـذاكرات رهبـران بـا نماينـدگان          يادداشت

بـا  ،  تـشكيل كُردسـتاني مـستقل     ،  شود كه اهداف جمعيـت      مي عالي شده چنين برداشت    بريتانيايي و باب  
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ديدگاه جمعيت براي استقالل چندان واضح و روشـن نيـست           .كمك متفقين و به ويژه بريتانيا بوده است       
كُردسـتان مـستقل   شده بود در حالي كـه بحـث     كُردستان مستقل     از چون در يادداشت و گفتگوها بحث     

كُردستان خودمختار در چارچوب دولت    ،  كُردستان خودمختارتحت تسلط بريتانيا   ،  ريتانياتحت قيمومت ب  
  .نوعي استقالل بوده استمدلي از نيز منظور استقالل و يا ها  ايني  ه در هم.به ميان آمده است، عثماني

حمـزه   ليترا با مسؤو  » ژين«تركي  ـ  ي كُردي   ه مجل 1918 نوامبر   7هايش در    جمعيت براي اعالم برنامه   
كميتـه و     و سياسـي هـاي     انجمـن در شـهرهاي كُردسـتان      بـود تـا      تـالش در   و   55كرد  منتشر مي موكس  
سـازمان  ،  يـادگيري و انتـشار كتـب كُـردي        و ارزش   اهميت  براي نشان دادن    و  . كند  ايجاد هايي  جمعيت
  .را تأسيس كرد» ونشريات جمعيتكُرد تعميم معارف «فرهنگي 

براي  و در تالش، زمان زنان و بهبود وضع كارگران كُرد در استانبول داد    به سا اي    جمعيت اهميت ويژه  
 آنـادول تبعيـد شـده       دستجنگ به زور از كُردستان به نقاط دور       هاي    بازگشت كُردهايي بود كه در سال     

  .بودند
 تـالش در كنفـرانس    ،  رابطه با متفقين  : و در نهايت جمعيت براي كسب حقوق ملي كُرد در سه محور           

  .عالي تالش كرد تگوي سياسي با بابصلح و گف
    ارتباط با متفقين

گروهـي  ،  بـود در حـال تـشكيل گردهمـايي         زماني كه كنفرانس صلح در پـاريس         1919ژانويه  اوايل  
سـوب   آدميـرال كـارل  جهـت ديـدار و مـذاكره بـا     ازنمايندگان كُرد به رياست سيد عبدالقادر شـمزيني       

را  ملت كُرد هاي    خواستهي    هيادداشت جمعيت در بار     تا زيمت كرد عدر استانبول    عالي بريتانيا ي    هنمايند
  . وي كندتقديمهم 

نگراني خود را نسبت    گاليه و   هيئت كُرد   . مستر ريان اين هيئت را مالقات كرد      ،  عاليي    هبجاي نمايند 
ن هايش ابراز و اظهار داشت كه اكثريت ساكنان نواحي شرق تركيه كُردانـد و همچنـي                تعويق خواسته  به

همچنين هيئت اظهار داشـت كـه       . لرستان و نقاط ديگري اكثريتي از كُرد هستند       ،  طرف مرز ايران   در آن 
، بـه  بوده و بهم خوردن اين رابطه در بعضي اوقات مشخصدوستانه كُرد و ارمني در وضع كنوني      رابطه

اثبات و   و جهت    همچنين رابطه با آسوريان هم عادي شده      ،  گردد حكومت عثماني برمي  تأكيد به دخالت    
  .مترجم مسيحي را نيز همراه خود برده بودند قبوالندن اين امر يك

 و بهتر ه كُردستان خودمختار واضح نبودهايمرزي   هدر بار كُرد  هيئت  اظهارات  ،  ريانهاي    ارزيابيطبق  
 ،خواستار شد بـراي سـهولت كـار       كُرد  هيئت  . اين موضوع را براي كنفرانس صلح نگه دارند        دانستند كه 
  .دفاع كنندكُرد  مسئله شان ازتا خود،  كننداروپا اعزام نماينده كُردها را به اجازه دهند



 
،  از طـرف رئـيس كميتـه كُردسـتان       1919داشت كـه روز دوم ژانويـه        در دست   يادداشتي  ،   كُرد هيئت

، زيزبابانعبدالع،  مصطفي پاشا ،   سيد عبداله شمزيني   :و سايرين ،  سيدعبدالقادر و دبير كميته خليل بدرخان     
  .رضا به امضاء رسيده بود الزمان و مال علي مال سعيد بديع

ي عالي نوشته شده بود، و از او درخواست شده بود كه آن را به حكومت                  اين يادداشت مستقيماً براي نماينده    
جانبـداري  رهبران كُرد هميشه از خليفه و شاهان وسـالطين  «: در اين يادداشت نوشته شده بودند   . بريتانيا رسانند 

دليـل  ... انـد  اي بسيار ناروا كُردستان را بين خود تقسيم كـرده        ولي هر دو دولت عثماني و ايران، به شيوه         اند،  كرده
  ...را ببلعدآنها ها درنهايت  اند برمي گردد به ترس از اين كه روس كُردها با تركيه و ايران بودهاينكه 

بلكه عملكرد روسيه هـم  ، يري كُردها در جنگ نبودگ هاي سلطان، تنها عامل موضع      برخورد و سياست  
 تهديد به اشغال    ها  روس. كندتحريك  هم  غير مسلمان را    هاي    اقليتعالوه بر كُردها،    بود كه   باعث شده   

 ميدان جنگ و پيروزي متفقين    از  روسيه  بيرون رفتن   بعداز  . ندكرد ميسرزمين كُردستان و محو ملت كُرد       
  ...بيندبقديمي همچنان ستم  از دست ستمكاران،  كه قوم كُردنماندهباقي هيچ دليلي ، هم

و دوسـت   هـاي     ي ملـت    بـه حلقـه   د تا خـود را      نرا دار هاي الزم     ي شرايط و شايستگي     همه هاكُرد... 
  .آزادي و سرنوشت خود را تعيين كند  و سرانجام حق قانونيپيمان برساند هم

 حـداقل پـنج ميليـون       هـا و جمعيت كُرد  ،  ود دارد وجدر ميان كُردها تعداد قابل توجهي تحصيل كرده         
  ...باشد نفرمي

  ».كُردستان استرفت پيشبراي كميته به اميد ياري حكومت بريتانيا 
هـاي    اين بار عالوه بر تكرار خواسـته      ،  ديدار ديگري با آدميرال ويبي كرد     ،   مارس سيدعبدالقادر  12در  
هزاران كُردي كـه    اجازه دهد    فشار قرار دهد كه      خواستار شد كه بريتانيا حكومت عثماني را تحت       ،  قبلي

  .اند، به سرزمين مادري خود برگردند در زمان جنگ به نقاط دوردست تبعيد شده
 كُردها خـود را در وضـعي   «:و به او گفت  كرد  در ديداري ديگر سيدعبدالقادر مستر هوهلر را مالقات         

  مقامـات اسـتانبول بـه      : است خود نوشته  هوهلر در گزارش     »بينند  مي و حتي وضعي خطرناك   ،  غيرعادي
خودمختاري ي    هاز جمله وعد  ،  را داده بود  منطقي و قابل قبول     پيشنهاد  چند  رياست صدراعظم فريدپاشا    

زيادي ي    هفريد پاشا وعد  : نويسد  مي و به نقل از سيدعبدالقادر    ،  حكومت تركيه ي    هكُردها در ساي   كامل به 
 حكومت كنوني هم به رياست علي     . د هيچكدام را عملي نكرد    ولي تا زماني كه در رأس حكومت بو        داد

 هـم   شولي در همان حال خود    ،   را براي كُردها عملي سازد     )محليي    هادار(» ذاتياداره  «رضاوعده داده   
خواهـد پـشتيباني     ميحكومت  ،  كمال در حال فزوني است      چون خطر مصطفي   ،تحت فشار قرار گرفت   

  .كند كُردها را جلب
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 خواهد با متفقين به ويژه با بريتانيا همـاهنگي كامـل نمايـد چـون معتقـد اسـت كـه                  مي سيدعبدالقادر
توافق با مهم تلقي كردن     و همچنين   ،   است  حكومت بريتانيا گره خورده    هاي  سياستنوع  كُرد به   ي    هآيند

  .به اطالعش رساندموضعش را در پاريس  كُرد و ارمني در تركيه
 است كه كُردها بايد اميدوار باشند كه از طريق كنفـرانس صـلح             درست   :سيدعبدالقادر به هوهلر گفت   

 و همچنين ممكن است با گذشت زمـان       ،  اهدافشان تحقق يابد نه از طريق حكومت عثماني در استانبول         
مشكالت و تنگناهايي را كـه كُردهـا جهـت رسـيدن بـه              ولي او زيركانه    ...  پيش بيايد  موقعيت بهتر چند  

يش دارند را تبيين و تشريح كرد البتـه ايـن مـشكالت در صـورتي بوجـود                  آزادي و مطالبات خود در پ     
بنـدهاي  ي  ه همـ هـا  تا عثمـاني ،  نداشته باشندها را متفقين نيروي كافي جهت فشار به عثمانيآيند كه   مي

  .ندنپيمان صلح را قبول ك
جهـت  ريتانيـا   در اين مدت در استانبول عالوه بر ديدارهاي سيدعبدالقادر و همكارانش بـا مقامـات ب               

 چنـدين ،  پاشا براي كنفرانس صلح پـاريس      شريفهاي    بر يادداشت اطالع و تفهيم مطالبات كُرد، عالوه       
بـه    همچنين وقتي كـه كميـسيون كينـگ ـ كـرين     .ه شديادداشت نوشته شده به بريتانيا و متفقين هم داد

اسـتقالل  طـرح  اندند و چند نفر به نام حزب دمكرات كُـرد خـود را بـه كميـسيون رسـ          ،  استانبول رسيد 
 فعاليت سياسي كُردها در استانبول به طور محسوس توسعه يافته بـود بـه  . كردنددرخواست كُردستان را   

 عالي در استانبول از وزير امور خارجه بريتانيا پرسيده بود كه موضـعش نـسبت بـه                اي    حدي كه نماينده  
  : توضيح دادلفوريباشد؟ مستر ب  ميفعاليت كُردها چه

كنند و نگذارند آشوب روي دهد، منتظـر تـصميمات   خود را حفظ ه ات به كُردها اين باشد كه آرامش        توصي«
  ».كنفرانس معلوم شده استبراي حاضران در كُردها هاي  مطالبات و خواستهكنفرانس صلح باشند، چون 

بول كنند ولي دربعضي از      را ق  هاملي كُرد مطالبات  مقامات انگليس كالً بر اين توافق كرده بودند كه تعدادي از            
آيـا  چـه باشـد؟      اول، نوع ايـن حقـوق     : مسائل مهم در ميان خود به يك توافق دست نيافته بودند به ويژه اينكه             

و دوم ... ي محلـي   اداره يا چند ناحيه خودمختار در يك دولت يا فدرالي  يا به كمك دولتي بزرگ   كُردها  استقالل  
كُردستان كجاست ؟ و سوم     ي     محدوده رافيايي قبول شود و به معني ديگر      ي جغ   اينكه، حقوق كُرد در كدام ناحيه     

  معامله شود؟مذاكره و اينكه، در ميان كُردها چه كسي نمايندگي را داشته باشد تا با او 
بريتانيا با خوشحالي خبر آشتي كُرد و ارمني را دريافت كردند و مقامـات بريتانيـايي نماينـدگان     سران  

  .ق به تعميق دوستي و آشتي كردنددو ملت را تشوي هر
كردندكـه نفـوذ      سياست بريتانيا در كُردستان استقرار امنيت و آرامش بود و رهبران جنبش كُرد را توصـيه مـي                 

اين كار هم در عمل يـك فرصـت تـاريخي بـراي             . خود را در حفظ آرامش و جلوگيري از آشوب به كار برند           



 
خـود   شود، بـه كـار       هامسلحانه كُرد ي    مبارزهي سياسي يا      ار مقابله مصطفي كمال شد كه آزادانه، بدون اينكه دچ       

  .نمايندعملي ي كُرد را  ي نوين و گردن زدن مسئله هاي استقرار تركيه و پايهمشغول باشد 
  

    آشتي در حاشيه كنفرانس صلح:همنا و ارها كُرد

 را تقـديم  » ت كُـرد  ملـ هـاي     خواسـته «يادداشتي تحت عنوان    ،  پاشا  ژنرال شريف  1919 مارس   22در  
  .انجمن عالي كنفرانس صلح در پاريس كرد

 و نيز رابطـه بـا ملـت       ،  هايش تاريخ ملت كُرد و مرز جغرافيايي كُردستان و خواسته        ،  در اين يادداشت  
  .ارمني را به وضوح روشن كرده بود

 يحيچـون يـك ملـت مـس    ،  اول اينكـه  :  از دو جهت براي دول اروپايي حائز اهميت بود          ارامنه مسئله
 كـشتار جمعـي   ،   دوم .نـد ي يك دولت اسالمي ظـالم بود        ه كه چند قرن تحت ستم اسارت و سلط        ندبود

 هايـشان بـا كُردهـا كـه بـه علـت            كه خواسـته  ،  نارواي صدها هزار نفري اين ملت و آوارگي مابقي آنان         
منـي   حميديـه كُـرد عليـه ار       هـاي   گروه،  مشترك و كشتار جمعي همديگر    ي    ههمزيستي طوالني در منطق   

حلـي   نوعي اختالف عميق ايجاد كرده بود كه بـدون پيـدا كـردن راه             ،  مسلح ارمني عليه كُرد   هاي    وتيپ
  .اين دو ملت به ويژه كُردها دشوار بودهاي  تحقق خواسته، آن براي

 گرچه مستقيماً ايـن عمـل     . اتهام كشتار جمعي ارامنه توسط كُردها در اروپا انعكاس وسيعي يافته بود           
 ولي چون لواهاي حميديه در آن    ،  پاشا وزير امور داخله تركيه صورت گرفته بود        ي طلعت تحت سرپرست 
آوازه او را بـه عنـوان       نـام و    خواستند اين گناه را به گردن ملت كُرد اندازند تا            ها مي   ترك،  دست داشتند 

ارت رسيده بـود  به وزپاشا كه چند بار  توفيق.  جلوه دهنديانمانده در انظار جهان  خو و عقب   درنده ملتي
  :بعد از خاتمه جنگ در لندن گفته بود كه،  مدتي سفير تركيه دربريتانيا بودو

، نداشـتند  ترك و حكومت تركيه در اين كار دسـت        ،  كُرد بودند ،  عام كردند  كساني كه ارمنيان را قتل    «
 اصـلي  شود و عامالن   توانست مانع اين عمل     مي حكومت،  اقتضاهاي جنگ و مشغله جنگي نداشتيم     اگر  
  56». مجازات كندرا

  
رساني داشتند و نه دستگاه ديپلماسي كه بتوانند قُبح اين عمل را ازخـود               كُردها نه خود دستگاه اطالع    

، جهـاني  بسياري از دستجات و مجـامع     . دور و عامالن اصلي را براي افكار عمومي جهان روشن سازند          
 شاهد بيگانه كه يكي خود از ارمنيان بود وديگري و در آن موقع دو ،  دادند  مي اين كار را به كُردها نسبت     

  .كاستندو تبليغات اين شايعات حجم مقداري از ، يك افسر انگليسي
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ي   همـسأل ي    هيادداشـتي در بـار     «1918 به رياست بوغوس نوبارپاشـا در ژوئـن          همناهيئت نمايندگي ار  
 مصايبي كه بـر ملـت ارمنـي         ايني    ه كه در آن گناه هم     57سرشناس دنيا داد  هاي     به همه شخصيت   »ارمن
  .بود به گردن سلطان عبدالحميد و هيئت حاكمه ترك انداخت آمده

ي   همـسأل ي    ههمچنين ميجر نوئيل در گزارش بعد از سفر طوالني خود به كُردستان تركيـه كـه در بـار                  
نچـه در   و حتي كُـرد آ    ،  شهادت داد كه گناه اين جنايت به گردن حكام ترك بوده نه كُرد            ،  كُردنوشته بود 

  58.فراري انجام داده استهاي  داشته براي نجات جان ارمني توان

همچون دو ملت   ،  اينكهبه دليل   اول  .  آگاهي داشتند  هميت توافق با ملت ارمني    از ا رؤساي جنبش كُرد    
تالقـي  بايـست راه همزيـستي تـوأم بـا صـلح را انتخـاب كننـد و دوم اينكـه                       مـي  يكديگر كـه   همسايه
جهـاني  سـطح   براي به تعويق انـداختن حقوقـشان در         اي    ن دو ملت منجر به بهانه     ارضي اي هاي    خواسته
  .كردند  ميچون مقامات دول اروپايي در هر مناسبتي اين موضوع را تكرار، نشود

 پاشا به نمايندگي ملت كُرد و بوغـوس نوبارپاشـا بـه نماينـدگي              طوالني بين شريف  مذاكرات  بعد از   
 را امـضاء كردنـد كـه بـراي      اي    يندگي كشور ارمنستان در قفقاز توافقنامـه      ملت ارمني و اوهانجيان به نما     

 توافق آنان به صورت زير از سـوي       . بسياري اشخاص و حتي مقامات كشورهاي اروپايي غيرمنتظره بود        
  :هر دو طرف به رئيس كنفرانس صلح ارسال گرديد

  1919 نوامبر 20پاريس 
   جناب عالي

 گاننماينـد مـا   ا كه جهت كنفرانس صلح نوشته شـده و از طـرف             خوشحاليم كه رونوشت اين نامه ر     
  .متحد ارمني و كُرد در كنفرانس صلح امضاء گرديده تقديم داريم

توانند با هم درصلح به سر برند،         گويند ارمني و كُرد نمي      كه برخالف گفتة دشمنانمان كه مي     بينيد    جنابعالي مي 
  .منعقد كرديم  پيمان آشتي رااست،ي آينده م عيين كنندهتمان كه  هاي ملي به خاطر ظهور درخشش آرمان

  .دريغ ما را قبول فرماييد خواهشمند است احترامات بي
   رئيس نمايندگي ملت ارمن       رئيس نمايندگي كُرد در كنفرانس صلح

  بوغوس نوبار               شريف  
  :گيو اين هم متن توافق پيمان صلح هر دو نمايند

   لسون ـ پاريس رئيس جمهور وي12خيابان 
  1919 اكتبر 20

   همنا ار متحدگينمايند



 
اين افتخار را داريم    ،   ارمن و كُرد   هاي  نمايندگان ملت ،  ايم  اينجانبان افرادي كه متن ذيل را امضاء نموده       

 تـالش  ف هـم  اهـد اهمـان    مـشتركي و بـراي       منـافع ما  هاي    كه ملت ،  كنفرانس صلح را مطلع سازيم     كه
كومـت  سـنگين ح  رهـايي از سـلطة      بـراي    همنابه ويژه ار    و بردهپي  قالل خود   كنند و به آزادي و است      مي

  . اهميت زيادي قائل شدنداتحاد و ترقيحكومت رهايي از و عثماني 
ـ     وما همگي توافق كرديم بر اين اساس كه از كنفرانس صلح بخواهيم كه بر طبق اص                ه ل منشور ملـل ب

بـزرگ تحقـق    هاي    ستقل را به كمك يكي از دولت       متحد و مستقل و كُردستان م      ستانوعدة تأسيس ارمن  
  .وعملي سازند

   رئيس نمايندگي كُرد در كنفرانس صلح   شريف  
   رئيس نمايندگي ملت ارمن  بوغوس نوبار  
   رئيس وقت نمايندگي جمهوري ارمن   ئوهانيانيان. د  

ان كــه موضــع نماينــدگان هــر دو قــوم را در كنفــرانس صــلح و در ميــ، ايــن پيــروزي بزرگــي بــود
ي   هنماينـد ،  متفقين به ويژه بريتانيا با مسرت اين خبر را دريافت كردند و كـرزن             . كشورهاتحكيم بخشيد 

  .آگاه كرد كه اين موضوع را تشويق كنندرا عالي در استانبول 
 از ايـن اقـدام ناراضـي        نـد بودو تبليـغ    عالي و جنبش كمالي كه در شرق آنادول در حال توسعه             باب
كمال و تحت فشار طرفدارانش چندين تلگراف عـدم رضـايت را از طـرف                صطفيو باتشويق م  ،  شدند

از كُردسـتان عليـه     ،  كُرد به ويژه تمامي آنـاني كـه در واقعـه كـشتار ارامنـه دسـت داشـتند                   سران ايالت 
  .عالي ارسال داشتند پاشاو توافق ارمني و كُرد به متفقين و كنفرانس صلح و باب نمايندگي شريف
  شكاف در اتحاد كُردها :عالي بابمذاكره با 

راه ،  كـرد   مـي  المللي ارتباط بين ي    هكه در عرص  زيادي  هاي    جمعيت تعالي كُردستان همزمان با فعاليت     
 عـالي جهـت پيـدا كـردن راه         سياسـي بـا بـاب     مذاكره  پيش گرفته بود و آن گفتگو و        در  ديگري را هم    

  .ملي كُرد بودي  مشكالت و مسئلهبراي اي  چاره
، حكومت ترك باقي مانده بودند ي    هتحت سلط هنوز   كه   ند تنها ملتي بود   هاكُرد،  جنگي    هتمبعد از خا  

بـه  ،   به ويژه زماني كه سران كُرد      ،را هم از دست ندهند    ممكن كُردها    به هر طريق  خواستند    ميها    ترك و
سئله حـل مـ  المللي  بيني  هسياسي شديد جهت تحقق اهداف جنبش كُرد دست زده و زمين ي    هيك مبارز 

ميـز گفتگوهـاي    شود و بـه     » المللي بين«كُرد  ي    هعالي مايل نبود كه مسئل     باب .فراهم كرده بودند  كُرد را   
يك مسئله داخلـي تركيـه      كماكان به عنوان    كرد كه     مي تالش، بلكه   جهاني راه يابد  هاي    و انجمن ها    گروه
مطبوعات تركيـه   . افكار عمومي كرد   تبليغات وسيعي در سطح   و براي انجام اين كار اقدام به        ،  ماندبباقي  



253 جنگ و صلح؛ هر دو مصيبت: فصل چهارم

  نوشـتند و هـشدار  )كُـرد و تـرك   ( آتشيني در باب لزوم اتحاد هر دو ملت مـسلمان         احساسي و   مقاالت  
  .خواهد شد دادند كه جدايي كُرد از دولت عثماني باعث بروز مصائب بيشمار مي

رفيعي را به آنـان     اصب  من و مقام و     هم برآمد تعدادي از سركردگان كُرد     جلب نظر   عالي درصدد    باب
  .سپرد

مـذاكره و مباحـث   از سران جمعيت تعالي كُردستان را جهـت        اي    عالي دسته   باب 1919در اول ژوئن    
  59. دعوت كردهيئتي از وزارت عثماني باسياسي 

 عالي هـم    و از طرف باب    60 مراد بدرخان ،  امين عالي بدرخان  ،  از طرف كُردها سيدعبدالقادر شمزيني    
 عـوني پاشـا وزيـر جنـگ شـركت         ،   پاشا وزير مشاغل   قاحمد عبو ،  راهيم افندي حيدري  االسالم اب  شيخ
  .كردند

  :عالي به گروه نمايندگان كُرد وعده داد كه باب، مشتركنشست بعد از چند 
  .ماندبعثماني باقي چارچوب در كردستان خودمختاري داده شود به شرطي كه به كُردها ـ 1
  61.دنشوعملي  شود و به سرعت ات مقتضي الزم اتخاذ، اقدامـ جهت اعالم اين استقالل2

پاشا بـا   شريف، به پاريسـ پاشا   توفيقـ و وزير امورخارجه  ـ فريدپاشا  ـ در هنگام ديدار صدراعظم  
و آنـان همـان   داد سلـسله مـذاكراتي بـا آنـان انجـام      ،  اعتالي كُردستانبه ديدگاه رهبران جمعيت  توجه
  .ر كردندقبلي را براي او تكراهاي  وعده

در  ، از همـان ابتـدا  ها تعويق انجام وعدهفريدپاشا با شانه خالي كردن از زير تعهدات خود به كُردها و     
ايجاد كرد و نزد رهبران كُرد، به ويژه سيد عبدالقادر نوعي سوء ظن و تشكيك در صداقت مقامات ترك              

صد فريب و سر كـار گذاشـتن        نه اعطاي حقوق كُردها بلكه ق     عالي   بابهدف  چنين برداشت كردند كه     
شـد و نيـاز    مـي بيـشتر  هـا   هر لحظه خطر جنبش كمـالي فرمان چون در آن    . پروراند  كُردها را در سر مي    

  .شد  مي از پيش احساس حمايت كُردها بيشحكومت استانبول هم به
كُردسـتان در چـارچوب جامعـه       بـه   خودمختـاري   اعطـاي   عالي براي قبول     گفتگوي جمعيت با باب   

  .موجب اختالف در صف سران جنبش كُرد شد عثماني
 خودمختـاري بـا   اي    عـده ،  داشـتند هاي متفـاوتي      ديدگاهحل مشكالت كُرد     راهدر مورد   سران جنبش   

هم خواهان كُردستان مستقل يا خودمختـار       اي    بودند و عده  موافق  كُردستان در چارچوب جامعه عثماني      
همچنين نـسبت   . يكي از دول اروپايي بودند    ه شده   مستعمرجدا ازدولت عثماني و تعدادي هم خواستار        

 هـا بودنـد تـا    استفاده كامل از ضعف تركبه معتقد اي   عده،  مواضع متفاوتي داشتند  ترك نيز   حكومت  به  
از اين حكومت ظالم جدا شوند و براي        در نهايت   و  كنند  تحميل  بر آنها   ملي خود را    هاي    كُردها خواسته 



 
هـم  اي     در مقابل عده   .ديپلماسي و مسلحانه را بايد در پيش گرفت       ،  ياسيسهاي    راهي    هانجام اين كارهم  

كمك كرد تـا  ها  د بلكه بايد به آنن ايجاد كني مشكلها  در اين تنگنا نبايد براي ترك هامعتقد بودندكه كُرد  
  .نجات يابند از اين مصيبت
ناشـي بـود و بـه       اي    قهو منط فردي سران عشايري    منافع  از تضاد   مواضع سياسي رهبران    در  اختالفات  

 امين عالي بدرخان  . شدمنجر  جدا شدن چند نفر از سران جمعيت و تشكيل چند سازمان سياسي جديد              
واحمد ،  »حزب دمكرات كُرد  « را ايجاد كرد و ممدوح سليم و همكارانش          »جمعيت تشكيالت اجتماعي  «

هر يـك بـه تنهـايي و جـدااز          ها   اين،   را تأسيس كردند   »حزب استقالل كُردستان  «ثريا بدرخان در قاهره     
  . اقدام كردندارتباط با كشورها و مجامع جهانيايحاد سايرين به 

به دست توفيقات بزرگي صفوف سران جنبش ملي كُرد     در ايجاد شكاف و چند دستگي در        عالي   باب
  . عمل نكردهايش در اداي حقوق كُرد هرگز وعده به و، آورد

و ، بـه كُردسـتان ندادنـد   آنچنـاني  اهميت ، عاليت خود كرده بودندسران جنبش كه استانبول را ميدان ف 
شيخ هاي  تالش. شدتبديل ها   كماليستو محل سازماندهي و فعاليت      جوالنگاه  به  كُردستان شمالي عمالً    

هم بريتانيا و قسمت جنوب غربي آن     سلطه  تحت  هم  و كُردستان جنوبي    ثمري نداد    محمود در سليمانيه  
. سـمكو صـاحب قـدرت شـد       ،  در قسمت شمال شرقي كُردسـتان     . ه بود درآمد ها فرانسويسلطه  تحت  

 و در كُردستان داير كنند ولي اين تـالش اي  كردند كه شاخه  ميديگرگرچه تالشهاي  جمعيت و سازمان  
  .زمان جنبش كُرد نبود آنهاي  حد ضرورتدر ها  فعاليت

 لطنت عثماني و تـأثير جنـبش كمـالي        بايد دچار بحران داخلي بين س       مي جمعيت در تحليل رويدادها   
كمال و جنبش كمالي راناديده  و مصطفي، عالي داده بود  چون اهميت زيادي به خليفه و باب      . بوده باشد 

، ورزيـد  با او نكرد بلكه تا توانـست خـصومت        اي    گرفته بود و نه تنها تالشي براي هيچ توافق و مذاكره          
  . حكومتي باخته شده شرط بسته بودندنگري با سران كُرد از همان آغاز بدون آينده

يادداشت به مقامات متفقـين و      نامه و   نوشتن  از جمله   ديپلماسي  ي    هبر مبارز تعالي كردستان،   جمعيت  
 روي آورده منشور ويلسون و مقامـات بريتانيـا و فرانـسه   با اتكا و اميد به رابطه ومذاكره با آنان و      ايجاد  
راهكارهـاي عملـي     را تأمين خواهند كرد و بدون اينكـه خـود            هاردآزادي كُ ها    آن و اميدوار بود كه    بود

 بـراي مـصطفي   به حال خود و     كُردستان را   ،  كنندارائه  سازماندهي سياسي ونظامي مردم كُردستان      جهت  
و ضـمن سـازمان دادن      كـرد     تأمين مـي  مسلحش را    نيروهايكردستان   در و كمال    ندپاشا رها كرد   كمال

تركيـه و   كُردسـتان ي خـود بـر    ي سيطره و سـلطه  جهت ادامه، دولتيهاي    هدستگاي    توسعهتشكيالت و   
  .ريزي نمود چنگ انداختن بر تمامي تركيه را برنامه
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با مشكالت و تنگناهـاي ديگـري       ،  متفقينبدون ضمانت اجرايي    ي  ها هاز وعد جدا  ،  سران جنبش كُرد  
ديپلماسي كارآمـد   دستگاهنبود ، دهي و تشكيالت منسجم سازمانفقدان ، حمايت كافي مردمچون فقدان  
در پنـاه   توانـست     حتي جنبش كُرد در غيـاب يـك نيـروي مـسلح منـسجم و قـوي نمـي                  . مواجه بودند 

 سياسـي و نظـامي در       هـاي   ملـي كُـرد اقـدام بـه فعاليـت         هاي    خواسته ديپلماسي براي تحقق  هاي    تالش
د كه اگـر متفقـين نيـروي كـاملي را           كن  مي ديدارهايش اعتراف  سيدعبدالقادر در يكي از   . كُردستان نمايد 

بـا وضـعيت    كُردهـا   ،  حقوق ملـي كُـرد اختـصاص ندهنـد         بندهاي پيمان صلح مربوط به    اجراي  جهت  
همچنـان  بر كار ديپلماسـي     ها    ضرورتين  ي ا   ، عليرغم فقدان همه   جمعيت. خواهند شد روبرو  دشواري  

سازمان دهد تا با تداوم و پشتكار را ارا پويا و كنتوانست يك دستگاه ديپلماسي     ولي باز   ،  تأكيد كرده بود  
 در ارتبـاط  هاي جهاني و كـشورهاي بـزرگ اروپـا    با سازمانباشد و  ملي كُرد   هاي    خواستهدر پي تحقق    

  .باشد
  

  

  : بخش هشتم
   توافقسازي براي  زمينه

  ريمو  نشست سان
ند تقسيم نفت كُردستان    آن به توافق برس   ي    هدر اين مدت توانستند در بار     متفقين  ي كه   اختالفمهمترين  

داده بود » كمپاني نفت ترك«حكومت تركيه امتياز استخراج نفت كُردستان را به  ،  از وقوع جنگ   قبل. بود
 بعد از وقوع جنگ بريتانيا سهم آلمان را هم          اماآلماني بود،   آن  % 25بريتانيا و   متعلق به    آنسهام  % 75كه  

  .تصاحب كرد
 قلمـرو   كه واليـت موصـل از      ندتوافق كرد در لندن   با لويد جرج    و،   در ديدار كلمانس   1918در دسامبر   

قلمـرو  واليـت سـوريه از   آن، و در مقابـل   الحـاق شـود     بريتانيا  ي    سلطهفرانسه به منطقه تحت     ي    سلطه
كلمانـسو زمـاني كـه ايـن        . اختصاص سهمي از نفت كُردستان به فرانسه واگذار شـود         عالوه   به   ،بريتانيا
  .از ارزش كلي نفت كردستان اطالعي نداشت، درا انجام دا معامله
 تقـسيم   اي را در خـصوص      نامـه    برنگر از طرف فرانسه و والتر لونگ از بريتانيا، توافق          1919 آوريل   18در  

سهم آلمان را كه انگليس به چنگ انداخته بـود     كل  يعني  % 25بر طبق اين توافق     . نفت كُردستان امضاء كردند   
خط لوله يـا  ايجاد دهد كه از ايران و بين النهرين با         اجازه  بايست به انگليس      نسه مي فرا. به فرانسه واگذار شد   

  62. منتقل كند)بحرالبيض(راه آهن ازنواحي تحت قيموميت فرانسه نفت را به درياي سفيد 



 
تعيـين   در مـورد  يراه حلـ يـافتن  بـراي  اي   كنفرانس صلح در سان ريمـو جلـسه  1920 آوريل 24در  

كردنـد و در      مـي  اروپـايي آن را دنبـال     هـاي      كه دولـت   »الفتح حق«يا  ها     سرزمين حقوق اشغال وضعيت  
در مـورد حـق تعيـين       چنـين    همدر اين جلسه    . تشكيل دادند نهاني آغاز جنگ گنجانده بودند       توافقات

 بر اساس طرح ويلسون كه دراعالميه اوايل جنگ وعده داده بود و در جلسات پاريس                ها  تسرنوشت مل 
  .بحث و گفتگو شد شده بود بر آن تأكيد

 جمهور آمريكـا هـم     كه ويلسون رئيس  ،  را به ميان كشيدند   اي    موضوعات تازه ،  براي رفع اين اختالف   
هـايي بـود كـه از دولـت        اداره سرزمين ي    ي نحوه   دربارهبود كه   » قيمومت«،  و آن موضوع  ،  آن را پسنديد  

 22ايـن موضـوع در بنـد        . شـد  مـي خارج  ن  آلماي    سلطهمستعمراتي كه از    نيز  و   منفك شده بود  عثماني  
اين بود كه هنوز ايـن  ها  به خود اين ملت  قيمومت  حق  ندادن  ي    هبهان . گنجانده شد  »جمعيت ملل «پيمان  

بتوانند خود را   ) استعمارگر( »قيم«بزرگ   كه بدون كمك دولت   اند    نرسيدهحد از رشد فكري     اقوام به آن    
حفـظ   و هشايـستگي ادار كننـد بـه حـدي كـه     ري دهد تا پيشرفت را ياآنها اداره كنند و دولت قيم بايد       

  .را پيدا كندملت خود استقالل 
 تحت نامي ديگـر     اي براي رسميت شناختن اشغالگري      مقدمهبه خود   قيمومت  اعطاي حق   در حقيقت   

 بعـداً ولـي  ،  بودها عثمانيمنفك شده از هاي    آمريكا هم دراوايل مخالف اشغال امپرياليستي سرزمين      . بود
و شد  كنفرانس صلح دور    هاي    وبه علت مشكالت داخلي به آرامي از نشست       ،  شدموافق  اين اقدامات   با  

  .خود بازگشتخارجي  گيري ديرينه در سياست به گوشه
حـق  از جملـه قبـول مقدمـه        . موضوع مورد مناقشه حل و فصل شدند      ريمو چند    سانهاي    در نشست 

نجام توافقات نهاني اوايل جنگ بر سـر تقـسيم دسـتاوردهاي            كه راه رابراي ا   ،  ها   براي ابرقدرت  قيمومت
 و  درآمدنـد ت فرانـسه    يـ قيمومبه زيـر    حلب و اسكندرون    ،  دمشق،  لبنانهاي    واليت. توافق شده باز كرد   

  .ت بريتانيا قرار گرفتيتحت قيموم فلسطين، بصره، بغداد، موصلهاي  واليت
سـاز   زمينـه  در عمـل    امـا ،  عرب ايجـاد كـرد     هاي  ي شديدي را در سرزمين    تنارضاي،  گرچه اين تصميم  

راهم ها    همچنين آرزوي صهيونيست  . بايست در آينده مستقل شوند      مي كه،  شدچند دولت عربي     تشكيل
  .بودلفور يبهاي  وعدهعملي تحقق به مثابه ت بريتانيا يچون تشكيل فلسطين تحت قيموم، برآورده كرد
  ور پيمان س

بـسياري از اختالفـات     باعث حل و رفـع      ،  اشغالي دولت عثماني  ي  ها  تقسيم نفت كُردستان و سرزمين    
 10 در   .ديگر هموار ساخت  هاي    نشستهاي بيشتر در      توافقو راه را براي     شد  فاتح در جنگ    هاي    دولت
 بـر طبـق     . متفقين ازيك طرف و حكومت عثماني از طرف ديگر پيمان سور را امضا كردنـد               1920اوت  
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ايـن تعهـدات    لينچوفسكي  طبق خالصه   ،  سنگيني رفت هاي    و وعده عهدات  تزير بار    اين پيمان تركيه به   
  :عبارت بودند از

   ـ شروط اراضي1«
، سوريه.حجاز دولتي مستقل شود، عربي پس گرفته شودهاي  عربي ـ همة سرزمين هاي   سرزمين)الف

  .بزرگ سپرده شودهاي  اش خارج و سرنوشتشان به دولت النهرين از سلطه بين، فلسطين
واگذار شود  غربي بايد به يونانهاي  همچنين كناره، شرقي تا خط شاتالحاهاي  تركية اروپا ـ كناره  )ب

  .گرفت  مي كيلومتري مرز يونان قرار30كه به اين ترتيب استانبول در 
 ازمير و جزاير اژه ـ شهر ازمير و اطراف آن به مدت پنج سال به يونان واگذار شود و بعـد ازايـن    )ج

 .شـود منـاطق انجـام     سـاكنين آن    در بـين    پرسي   يونان ملحق گردد همه   به  ينكه به طور دائم     مدت براي ا  
ايتاليـا داده   جزاير ايمبروس و تندوس به يونان واگذار و جزاير دودكانز و جزيرة اسـتراتژي رودينـز بـه            

  .شود
ويلـسون   متارمنيا ـ استقالل ارمنستان به رسميت شناخته شود و تعيين مرز هر دو دولت به حكو ) د

  .سپرده شود
  :يافت  ماده در رابطه با كُردها به شكل زير اختصاص3، كُردستان ـ در قسمت سوم پيمان سيور) ه

 كمسيوني كه در استانبول اجالس خواهد كرد و بـه ترتيـب مركـب از سـه عـضو منـصوب                    : 62مادة  
حاضـر   بـه اجـرا درآمـدن پيمـان        ماه از تاريخ     6ظرف  ،  بريتانيا و فرانسه و ايتاليا خواهد بود      هاي    دولت

كه بعداً  ،  ارمنستان جنوب مرز جنوبي  ،  طرحي را براي خودمختاري مناطق كُردنشين واقع در شرق فرات         
 27به نحوي كه در ماده ، النهرين و نيز مناطق واقع در شمال مرز تركيه با سوريه وبين، معين خواهد شد 

، درهر مـوردي كـه اتفـاق آراء حاصـل نـشود     . ردتهيه و تنظيم خواهد ك،  مشخص شده است3 و  2بند  
طرح مذكور حـاوي كليـة      . مربوط ارجاع خواهد شد   هاي    مورد مزبور توسط اعضاي كميسيون به دولت      

نـژادي يـا مـذهبي    هـاي   الزم به جهت حمايت ازاقليت آشوري ـ كلداني و ساير اقليـت  هاي  بيني پيش
ر كميسيوني مركب از نمايندگان بريتانيا و فرانـسه و         و باتوجه به اين منظو    ،  ساكن اين مناطق خواهد بود    

ايتاليا و ايران و كُردهابراي بررسي و اخذ تصميم در بارة اصالحاتي كه عنداللزوم بايد در مـرز تركيـه ـ    
از محـل ديـدار   ، كند ـ به عمـل آيـد     ميحاصل قبا مرز ايران انطبا، بنابر پيمان حاضر، مرز آنجا كه اين
  .خواهدكرد

مـصرّح در   كند كه تصميمات هر دو كميـسيون   مي دولت تركيه به موجب اين پيمان موافقت      : 63مادة  
  .اجرا كند،  ماه از تاريخ اعالم به دولت مزبور3 را ظرف 62مادة 



 
 62 مردم كُرد ساكن مناطقي كـه در مـادة        ،  هر گاه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين پيمان         : 64مادة  
جمعيـت ايـن    ة ملل مراجعه كنند و به نحوي ثابت كننـد كـه اكثريـت        به شوراي جامع  اند     شده مشخص

شايـستة چنـين اسـتقاللي     و هر گاه شورا تشخيص دهد كه اين مردم      اند،  مناطق مايل به جدايي از تركيه     
كنـد بـه      مـي  اين پيمان موافقـت    تركيه به موجب  ،  داده شود ها    هستند و توصيه كند كه اين استقالل بدان       

شرايط تفـصيلي   . مناطق چشم بپوشد   مل كند و از كلية حقوق و امتيازات خود در اين          عاي    چنين توصيه 
در . عمدة متفق و دولت تركيـه خواهـد بـود        هاي    قدرت بيناي    موضوع پيمان جداگانه  ،  اين ترك حقوق  

عمدة متفـق بـا پيوسـتن داوطلبانـة كُردهـاي           هاي    قدرت،  حقوق پوشي و ترك   صورت انجام اين چشم   
، از كُردستان كه تاكنون جزو واليات موصل بوده است به چنين كـشور مـستقل كُـردي                ساكن آن بخش    

  .مخالفت نخواهد كرد
سـالح و   تحت اداره شوراي ملل قرار گيرد و نواحي اطراف آن خلـع ها  و استانبول ـ تُرعه ها  تُرعه) و

  .استانبول در دست تركيه باقي بماند
   ـ محدوديت حاكميت تركيه2

 هزار نفر تقليل يابد و قانون نظـام وظيفـه منحـل ومقـدار               50 نيروي نظامي به     :اه ترك تقليل سپ ) الف
ناوگان نبايداز ميزان تعيـين     . طرف باشد  سالح تعيين و تحت نظارت و بازرسي متفقين يا كشورهاي بي          

  .شده بيشتر شود و متفقين كميسيوني را جهت انجام اين موارد تعيين نمايند
ايتالياشـود كـه   ، فرانسه، ه تحت نظارت كميسيوني مركب از نمايندگان بريتانيا     تركي :شروط دارايي ) ب

گمـرك و ماليـات     ،  امتيـازات ،  وام دولتـي  ،  پـول ،  بودجـه حكومـت   ،  سلطه كاملي بر كنترل بدهي كشور     
  .غيرمستقيم را داشته باشند

آن  سـنگين هـم بـه   تعدادي بنـد تـازه و   ،  عالوه بر باقي ماندن سيستم كاپيتوالسيون: كاپيتوالسيون )ج
  .اضافه گرديد

كُـرد و   ،  كلداني،  آسوري،  يوناني،  به ويژه ارمن  ،  ملي و ديني  هاي     حقوق و امتيازات اقليت    :ها  اقليت) د
  63».به طور كلي مسيحيان را برآورده سازد

را  نيز بين بريتانيا و فرانسه و ايتاليا به عمل آمد كـه تركيـه             اي    توافقي سه جانبه  ،  ورهمزمان با پيمان س   
  .آورد نفوذ فرانسه و ايتاليا درميزير قلمرو به 

  .كرد  ميتركيه را به دولتي كوچك با استقالل محدود و وابسته تبديل، پيمان سور
را در  بودنـد و چنـد ايالـت آنـادول       بزرگي تبديل شده     قدرتبه  ها    كماليستور،   پيمان س   انعقاد زمان

 آنهـا   سببنداشتند به همين     را قبول اين  مت استانبول    حكو اننمايندگاز همان آغاز    ،  دست گرفته بودند  
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 جهتبه عنوان يك سوژه و مستمسك خوب و پرجاذبه آن از ور را مردود شمردند بلكه پيمان سنه تنها 
  .كردنداستفاده  »جنگ استقالل «ه كردن آنها براي آمادوتشويق ملت ترك 

چون متفقين ، فراهم آورداي عثماني از طرف ديگر خروج روسيه از جنگ هم فرصت مناسبي براي بق        
ها   بر ترك تا شروط خود رامحاصره كنندعثماني را ،  كشورهاي فاتحنآهنيي    هحلقايجاد  خواستند با    مي

ـ ولي در ،  هاي خود برسند به خواستهتوانستند كامالً  مينگرچه انقالب اكتبر متفقين بعد از  .تحميل كنند
ي   ر استانبول، بلغارستان، واليات عربي و آناتولي جنوبي كه تحت سلطه          مقابل توانايي آن را داشتند كه د      

آزاد خارجي  دول   از فشار    ي تركيه ولي مركز آنادول وجنوب شرق    ،  آنها بود خواسته خود را تحميل كنند      
اتحادشوروي انقالبـي دشـمن سرسـخت    ، ها و بجاي روسيه تزاري دشمن ديرين عثماني      ،  در امان بود  و  

اليستي جاي آن را گرفته بود و از همه منافع خود درتركيه و ايران دست كشيده بود و با                   امپريهاي    دولت
 پيمـان  از همانجـا هـم   وكـرد   خود را آماده    همان موقع   كمال از    مصطفي. كرد  مي تركيه كمالي همكاري  

  .ور را باطل كردس



 

  :بخش نهم
    كُردستانهشادپا، كمال مصطفي

پاريس وقـاهره   ،  اروميه،  سليمانيه،  سرشناس كُرد در استانبول   ي  ها  همزمان با تالش سران و شخصيت     
جديد ي    هتركيشروع به فعاليت جهت تأسيس       كُردستان   ازكمال   مصطفي،  براي تشكيل كُردستان مستقل   

  . كردملي كُردهاي  فعاليتو خنثي ساختن  و توقف
كل   به عنوان بازرسعالي كمال با رضايت سلطان وحيدالدين از سوي باب        مصطفي،  1919در مارس   

طـرح مهـم و     شكـست خـورده     ي    احيا و ساختن تركيه   او براي   . اردوي سوم شرق آنادول منصوب شد     
  نيروهـاي مـسلح تركيـه      :هاي او ميتوان به اين مسائل اشاره كرد          برنامه جمله ازبزرگي در دست داشت،     

تحريـك و   ،  تماميت ارضـي  تجزيه بيشتر عثماني و حفظ      جلوگيري از   ،  تحت فرمان و كنترل وي درآيند     
بيـرون رانـدن قـواي      ،   جهـت مقابلـه بـا همـديگر        بخش ملي كُـرد و ارمنـي       رهاييهاي    جنبشتشويق  

  .ركيهايتاليا و بريتانيا از ت، فرانسه، اشغالگريونان
ي كـه ضـمن خلـع مقـام و محكـوم كـردن بـه اعـدام، و                   به دستور دادن  كمال بدون اهميت     مصطفي

هم به زير فرمان خود     تركيه را   مسلح  نيروهاي  ي    بقيهتالش كرد   ،  كرد  بور مي بازگشتن به استانبول را مج    
و در .  ترك شـروع كـرد  يمجان تازه ناسيوناليس و دميدن و حمالت وسيع تبليغاتي را براي احياء   درآورد  

باشد را مركز فعاليت خودقرار دهد كه در دست نيروهاي ترك خودي اي  بايست منطقه  ميانجام اين كار
، با دول امپرياليستي اروپـا در اخـتالف بـود         هم كه   روسيه  اي به     نقطهور از تسلط نيروهاي متفقين و       و د 

نـشيني سـپاه روس بـه        كُردستان شمالي بود كه بعداز عقـب      ،  مورد نظر هم  ي    هو اين منطق  نزديك باشد   
  :كند  مينقلاين گونه كمال خود خاطرات آن زمان را  مصطفي. افتاده بودها  دست ترك

هاي جنگ اردوي  در همة جبهه: وضع كشور اين چنين بود .  در بندر سامسون پياده شدم     1919 مارس   19در  «
سلطان مخلوع وحيدالدين آتش بس را تحت چندشرط امضاء كرده بـود و راهـي               . عثماني شكست خورده بود   

. د و ضـعيف بـود  وزارتي كه فريدپاشادر رأسش قرار داشت، كـسا     . جست تا خود و سلطنتش را نجات دهد         مي
 شدتهاي غير مسلمان به       گروه. كشور مورد غارت اشغالگران فرانسوي و انگليسي ويوناني و ايتاليايي شده بود           

و ... كردنـد   ميكمك  سقوط امپراتوري   برسند و به     ويژه خود    به اهداف   ممكن كه به هر طريق   كردند    ميفعاليت  
  ...ندبه وجود آورده بودراهزني سازماني براي يونانيان به نام ماوديميرا 

براي حفاظت حقوق ملي واليات شرق در ارزروم و العزيز كـه مركـز آن در                اي    ولي در شرق اتحاديه   
 در ايـن و اتحـاد آنـان       حفاظت از حقـوق مـسلمانان        اين اتحاديه، هدف  ،  شده بود تأسيس  استانبول بود   
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 هـيچ    ارامنه ت كند كه مردم بعد از كوچ      كرد تا به دنيا ثاب      مي  فعاليت شدتشاخة ارزروم به    . واليات بود 
كميتـه حفاظـت در     .انـد  و اموالشان را از چنگ اشـغالگران روس حفـظ كـرده           اند    تعرضي به آنها نكرده   
اعالم  از نظر علمي و تاريخي، ارمنيمسئله كُرد و مسئله  مسئله ترك و     ي  ات درباره ارزروم بعد از تحقيق   

  : محورها متمركز كندحول اينكرد كه فعاليت خود را در آينده 
   ـ عدم مهاجرت تحت هيچ شرايطي1
  در اسرع وقتديني ، اقتصادي، ـ تأسيس سازمان علمي2
  رفت آن ميـ اتحاد براي حفظ كوچكترين بخش واليات شرق كه احتمال تجزيه 3
بـود    نسبت به موفقيتي كه به وسيلة تحريك احساسات مذهبي حاصل شده           "كميتة مركزي حفاظت  "

. كميته بوده باشد   واليات شرق به ارمنستان علت تشكيل اين       قرسيد ترس الحا    مي به نظر . دخوشبين بو 
، سازمان و تشكيالت ديگرهم در صحنه ظهور كردند       ،  ...خطر ديگري هم بود كه منشأ آن يونانيان بودند        

سـتاد  ه  كظهور كرد   حيات كُرد    جمعيت بيداري و  جاهاي ديگر   العزيز و    در واليات دياربكر و بتليس و     
. دولت كُرد تحت قيمومت بيگانه بـود        هدف اين جمعيت ايجاد يك     .رهبري آن در استانبول قرار داشت     

جمعيـت  ديگـر،   مهـم   فعـال   هـاي     يكي ازجمعيـت  ،   بود  فعال حيات اسالم تجديد  در قونيه هم جمعيت     
  ...دوستان انگليس بود

بـود، چـون    نـوين   ن تشكيل دولت تركية     و آ مساعد بود   يك تصميم   شرايطي زمينه براي اتخاذ فقط      در چنين   
  .شد باعث آزار و محنت ملت ترك ميفرسوده ناتوان و امپراتوري عثماني ي  ي سلطه تالش براي ادامه

فرسـتادم   گ فرمانده اردوي يكـم در ادرنـه       ي به جعفرطاهرب  1919 ژوئن   18كه به چيفره در     اي    در نامه 
 كنند چه كار   ميتهديد و پايمال     كه استقالل كشورمان را      بزرگ متفقين هاي    دانيد دولت   مي  آيا :گفته بودم 

كـه آنـادول را تـرك نكـنم و           ام شرط بسته ،  ي قائل نيستند  ملك و حكومت ما اهميت    آنها براي   ... كنند مي
 موفقيـت بـا    بـا : نوشـتم كـه  ي كه فرستادم ايـن را هـم     تلگرافدر  در تراكيه   افزايش اعتماد به نفس     براي  

پراكنـده   طرفـداران ايـن جنـبش       مقابله شدو در نهايت    ،شد  مي جاد كُردستان مستقل  براي اي تبليغاتي كه   
  64».ها ادغام شدند تركدر شدند و كُردها 

 عالوه،  برگزار شد  در شهر ارزروم     1919 ژوئيه تا هفتم اوت      23در روزهاي   ها    اولين كنگره كماليست  
، شيوخ رد به ويژه سران عشاير و     كُهاي    شماري از شخصيت  ،  حفاظت حقوق واليات شرق   هاي    بر كميته 
آميـز    هايي تحريـك    نامهشخصاً با نوشتن    كمال خود    مصطفي. كنگره حضور مؤثر و فعالي داشتند     در آن   

هشدار هم  و در مورد خطر ارامنه      كرد    و تهييج مي  اسالمي آنان را تحريك      احساساتبراي سران عشاير،    
  .داد مي



 
  :اعالم كردند كهكنگره ارزروم در 

و بـه   هـستند   به هـم متـصل      واحدهاي  ... وان و بتليس    ،  خارپوت،  دياربكر،  سيواس،  ات ارزروم والي«
 اتاختالفـ هـم   منـاطق مـسلمانان ايـن   ... جدا نخواهند شدمنشعب و از امپراتوري عثماني اي    هيچ بهانه 

اننـد و   د  ي تنوعات نژادي و فرهنگي بين ساير امت مسلمان، عادي مي            ي خود را به مثابه    فرهنگ  و ينژاد
  65»...از يك پدر و مادرندي آنها اين است كه  تلقي همه، دهند  ميهمگي ملتي را تشكيل

 بـر نژادپرسـتي   كنگره ارزروم شديدتر بـود و تصميمات از )  سپتامبر11 ـ  4(كنگره سيواس مصوبات 
رخان و  ميرنوئيل همراه با جـالدت وكـامران بـد        ،  كنگرهدر روزهاي تشكيل اين     ،  ها تأكيد كرده بود     ترك

كمـال    براي مـصطفي هيأت،اين  سفر  . طوالني خود به مالتيه رسيده بودند     در طي سفر    اكرم جميل پاشا    
دستگيري آنان را صادر     بالفاصله فرمان ،   هراس داشت  ها از قيام كُرد   زيرا ،ايجاد كرده بود  نگراني زيادي   

 را اجرا نكردند و نوئيل  ويان فرممختلفهاي  به بهانه، ولي چون هنوز حاكميتش تثبيت نشده بود   ،  كرد
در كُردسـتان فرمـان داد كـه         مقامـات تـرك   ي    هكمال بـه همـ     مصطفي. و همراهانش به حلب گريختند    

شـدت بـا     و بـه  و توقيف كردنـد     ديگر كُرد را تعطيل     هاي    جمعيت تعالي كُردستان و سازمان    هاي    شاخه
  .نمايند آنان مقابله گرايانه فعاليت ملي

بـود    در عمل به يك نهضت سياسي نيرومندي تبديل شده         »ي مدافع حقوق جمعيتي   آنادول و روم ايل   «
 يكـوچك شهر  آنكارا  .  ترتيب دادند  آنكاراملي را در    اعتالي   اولين نشست انجمن     1920 آوريل   23و در   
و  حاكميـت . پارلمان عثماني و افراد ديگـر شـركت كـرده بودنـد           ي    هدر اين نشست چندين نمايند    . بود

توانـد    نمـي متفقين است وزبون  كه حكومت استانبول اسير      ندو اعالم كرد  گرفته  ن را ناديده    اقتدار سلطا 
گـراي پارلمـان عثمـاني در        بسياري از نمايندگان ملي   ،  در راستاي تأمين منافع تركيه هيچ اقدامي بنمايد       

 »پيمـان ملـي   «را  آنكـارا   و نشـست    كردنـد    صـادر    1920ي    ه ژانوي 28را در   اي    شش ماده   استانبول بيانيه 
  .خواندند

و مجـامع   ميز  گرچه در آن موقع مسئله كُرد در تركيه تبديل به يكي از مسائل مهم روز شده بود و به                    
پـنجم  ي  هدر مـاد . به كلي فراموش شـد ، در پيمان ملي تركاما ، راه يافته بودها  دولتمحافل روابط بين   

هـاي مـسلمان      احتـرام حقـوق اقليـت      رعايـت    مشروط به ها    به احترام حقوق اقليت    راجع،  پيمان مزبور 
دينـي در   مسلمان  اقليت  ، نه اقليتي ملي، بلكه      هاي همجوار سخن به ميان آمده بود، كه البته منظور         كشور
  . بودجديدي  هتركي

همكـاري و  نظامي و ديپلماسي متوسل شد و با هاي   ملي به فعاليت  قميثابراي عمل به    كمال   مصطفي
بر نيروهاي شرق آنادول از جمله سپاه نهـم قفقـاز كـه مـشهورترين               كنترل  ،  پاهافسران ارشد س  دستي    هم
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اسـراي  از تركيـب     اين نيروهـا     .را به دست گرفت   جنگ شكست نخورده بود      درهنوز  ترك بود و    سپاه  
كه بعـد از    اي     هزار اسير آزاد شده    130 و   ند كه در روسيه دستگير و بعد ازقيام اكتبر آزاد شده بود           يجنگ

روسيه هم بخشي از سالح     . ندارتش جديدي را سازماندهي كرد    ،  سيور از متفقين بجا مانده بودند     پيمان  
دوسـتي بـراي جنـگ       و همگي را با حس نژادپرستي و مـيهن         و مهمات جنگي را برايش فراهم ساخت      

  .دادآموزش و تعليم استقالل تركيه 
 فرانـسه در  ،  در شـرق  امنـه   ار،   دشمن خـارجي مقاومـت كنـد       5بايست در برابر      مي ارتش نوين ترك  

  .يونان در ازمير و بريتانيا در استانبول، ايتاليا در آدنا، ليسيايس
ليـسيا صـورت گرفـت كـه در           عليه نيروي فرانسه در سـي      1920اولين عمليات نظامي در آغاز سال       

 از همـان اوائـل نشـست      فرانـسه در آن موقـع       . را از حلـب بيـرون سـازد       ها    بهارهمان سال توانست آن   
حلب و اسكندرون و دمشق و لبنان را به دست گيرد و در سوريه ماندگار كنترل كرد   ميريمو تالش سان
 در آنكارا توافـق     1920 مارس   30لذا در   ،  كمال خاتمه دهد   به جنگ با مصطفي   خواست    ميو هم   ،  شود
  .هر دو امضاء شد بسي بين آتش

پيمـان  . جمع كنـد  ارامنه  روهايش را در جبهه     و توانست ني  داد  نگراني فرانسه خاتمه    به  كمال  مصطفي  
  اعطا كرده  را به جمهوري تازه تأسيس ارمنستان در ايروان       .. .وان،  موش،  ارزروم،  نزوواليات ترابو  ورس

. جمهور اختيار داده شده بود كه مـرز ميـان تركيـه و ارمنـستان را تعيـين كنـد                    به ويلسون رئيس   و،  بود
بكـر بـه سـوي ارمنـستان      به فرماندهي ژنرال كـاظم قـره  ، د بودند كه قسمت اعظم آن كُر     نيروهاي ترك 

در همان حال نيروهاي شـوروي هـم بـه       .  قارص را به تصرف درآوردند     1920پيشروي كردند درنوامبر    
تركيـه  ،  1920و آن راتصرف كردند در خاتمه با توافق الكساندرپل در سوم دسامبر             آورده  ايروان هجوم   

ارامنه كـه پيمـان سـيور تـا         مطالبات و آرمان    ،  ت ولي باطوم را از دست داد      گرف قارص و اردهان را پس    
  .انداخته شدسطل تاريخ حدودي به آن اعتراف كرده بود به 

اخـراج  طرح  فكر  و به   كرد  فع  ررا  ارامنه  كمال خطر فرانسه و       مصطفي 1920به اين ترتيب در اواخر      
  .افتاديونانيان در مناطق اشغالي تركيه 

  :كمال سه موفقيت ديپلماسي را به دست آوردمصطفي ، جنگيهاي  ين پيروزيدر مقابل ا
ايتاليـا قـول داد آنـادول را در مقابـل چنـد             . كـرد منعقـد    پيماني را بـا ايتاليـا        1921 مارس   13ـ در   1

  .در ژوئن همان سال ايتاليا نيروي خود را از تركيه عقب كشيد، امتيازاقتصادي تخليه كند
 هـم امـضا كردنـد و توافـق نمودنـد           يك پيمان دوستي و همكاري با اتحاد شوروي          1921 مارس   16ـ در   2

مانـد، در مقابـل روسـيه هـم         بموافقت كرد كه باطوم در دست روسيه        كرده و تركيه    مناقشات مرزي را برطرف     



 
 نظامي بـا  و   سياسي   هاي  و هر دو قول دادند كه همكاري      به رسميت بشناسد    حاكميت تركيه قارص و اردهان را       

  . كنندها را تأمين  سالح و مهمات جنگي كماليستها كماكان  شوروي وهم داشته باشند
چند امتياز مناسب اقتصادي توافقي را با فرانسه امضاء         برابر  در  مصطفي كمال   ،  1921 نوامبر   20ـ در   3

نگلـيس  ليسيا را تخليه كند كه علت آنهم اختالف منـافع فرانـسه و ا              داد كه سي  تعهد  هم   كرد و فرانسه  
 بـر سـلطه   بريتانيا از پيشروي يونان موجب تقويت سلطه بريتانيا در درياي اژه و سـرانجام                حمايت. بود
در نتيجه فرانسه نيروهاي خـود را       ،   كه اين وضع با منافع فرانسه سازگار نبود        66،  شد ميباعث   راها    تنگه

  . دهدكمال بتواند جنگ عليه يونان را ادامه تا مصطفيكرد خارج  از تركيه
آن قـسمتي از    نتيجـه   كـه در    گرديـد    مرزي تركيه و حاكميـت فرانـسه تعيـين           وططبق اين پيمان خط   

 به دولت سوريه اً به زير سلطه فرانسه درآمد كه بعدستان از مردم كُرد   هايي و بخشي  منفك شد    كُردستان
  .ماندگار شدزير سلطه عربها و شد تبديل 

خود  تواني    هطرفي فرانسه و ايتاليا مطمئن شد، هم        بي  و كمال بعد از اينكه از كمك شوروي       مصطفي
مـشغول نبـرد بودنـد مقـداري        ارامنـه   در جبهـه    هـا     هنگامي كه ترك  . يونان اختصاص داد  با  را به جنگ    

يونان مجـدداً شـروع شـد و        ي    ه حمل 1921در مارس   . درآمده بود ها    ازنواحي ديگر تركيه به تصرف آن     
پيكـار  نتيجـه   . كمـال نزديـك شـدند     مصطفي  و به آنكارا پايتخت     ند  كردرا تصرف   ديگر  ه  قنطمچندين  

 سخت،  هاي  بعد از يك سلسله درگيري    . تمام شد ها    خونين كناره سخاريا از اوت تا سپتامبر به نفع ترك         
  .نشيني تا بحر ابيض شدند عقب نيروهاي يونان با شكست ناچار به

ي آزادسازي استانبول كرد، بعداز شكست         را آماده  تركيه چنگ انداخت و خود    اكثريت نقاط   مصطفي كمال بر    
هـا را   ترعـه  تنگـه و  يونان و تهديد استانبول از سوي كمال، نخست وزير بريتانيا لويد جورج از متفقين خواست  

ي هـا نيرو. پاسخ ندادند ها سازش كرده بودند، به درخواست بريتانيا        فرانسه و ايتاليا كه با كماليست     . حفاظت كنند 
مقابـل همـديگر ايـستادند، ولـي         ي ترك و بريتانيا   هانيرو. ا به تنهايي در ساحل آسيايي آنادول پياده شدند        بريتاني

توافق به تنش خاتمه داد، شرق تراكيه و ادرنه         .  را امضا كردند    اكتبر توافق مود   11بجاي اينكه جنگي درگيرد، در      
  .ها را پذيرفت  برتُرعه شد، و در مقابل تركيه كنترل شوراي مللرداندهگازبه تركيه ب
 چون از طرفي شوروي دشمن ديرينه ترك      .  قبضه كرد  كمال، روح پيمان سور را     مصطفيهاي    پيروزي

مخـالف  امپرياليـستي   هـاي     ماند تا خود را از فشار دولت      بخواست تركيه نوين تثبيت و نيرومند باقي         مي
 تبديل شود، و از طرف ديگـر متفقـين          نگه دارد و هم اينكه به حايلي بين دو طرف         مصون  انقالب اكتبر   

 يل كمونيزم شود و در آن حال هر لحظـه         سماند تا مانع خطر     بخواستند تركيه ابقا و نيرومند باقي         مي هم
  .گشت  ميالمللي بجاي پيمان سور فراهم بيني  هيك پيمان صلح تازانعقاد ي  هزمين
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 دركنفرانس صـلح ديگـري      تركيه نوين    ي  هپاشا نمايند  ، اين بار با حضور عصمت     1922 نوامبر   20در  
فرصـت مغتنمـي پـيش آورد تـا جهـت            لغو پيمان سور     جهتمتفقين  براي  اين رويداد   . لوزان بسته شد  

  .شونداي  مين رضايت تركيه كمالي آماده انعقاد پيمان صلح تازهأت
جمعيـت   سيشدند، چند ماه بود كه فعاليت سيا        مي ي كماليست به استانبول نزديك    هاهنگامي كه نيرو  

تعـدادي هـم از     وپراكنـده تعدادي از اعـضا  . ضعيف شده بود تكُرد  هاي    تعالي كُردستان و ديگر سازمان    
لـوزان سـران جنـبش كُـرد دراسـتانبول و گـروه       هـاي   در نشـست . فعاليت سياسي دست كشيده بودنـد   
ند، و كسي نبـود  نشان نداداز خود پاشا در پاريس هيچ نوع فعاليتي    نمايندگي كُرد تحت رياست شريف    

برده بود تا به  پاشا چند كُرد را همراه خود به لوزان كُرد را در لوزان مطرح كند، عصمتهاي  كه خواسته
  .د همچنان باتركيه بماندنخواه  مي، وخواهد نمي متفقين ثابت كند كه كُرد جدايي و يا حقوق ملي را
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   آسوريان كُردستان

  



 

  

  :بخش اول
   سابقه تاريخي

   نژاد آسوري
  .اند خاورميانهدار و قديمي  ريشههاي  ملتشكي نيست كه آسوريان از 

  اند؟ ولي آسوريان چه كساني هستند و از چه زماني به اين نام شناخته شده
  ؟تبارند اشتراك دارند و هممنطقه ملت در ؟ و با كدام ملتندكدام ي  هنواد

  اند؟ شدهپراكنده نواحي در اين اند و چرا   اين منطقه آمدهو از چه زماني به
  .هنوز به طور كامل جواب داده نشده استها  اين پرسش

 و  ندا و هميشه تحت ستم ديني و اجتماعي بوده       است  خود نبوده   ي    هآسوري صاحب دولت ويژ   ملت  
حريـق گرديـده    ي    ههايـشان طعمـ    و كليساهايش غارت و كتـاب     واقع شده   عام جمعي    قتلمورد  بارها  
، بـه همـين   نبـوده ها   و ابرقدرت ها    براي دولت صاحب منافع آنچناني    منطقه هم، چون    تحوالت  در  .است
 علمي هـيچ دولتـي هـم      مراكز تحقيقاتي     و علمي، تاريخ خود را بنويسند    هاي    اند به شيوه   توانستهنعلت  

 شات و آراي مختلـف و نظـرات       مناقـ   به همين علت است كـه تـاكنون        .اند  دادهناهميت چنداني به آنان     
  .وجود داردها  متناقضي درباره تاريخ آسوري

شـود    مي استنباطها    آنچه از نظريه  . نظريات مختلفي وجود دارد   نژاد و نام و سرزمين آسوريان       باره  در  
اند كـه روزگـاران پيـشين        النهرين كلدانيان سرزمين ميان دو رود بين     ي    هبازماندها    آسوريكه  اين است   

و تحت فشار همسايگان، خـود را       كرده  ازتعقيب و آزار جمعي، نواحي جنوب عراق كنوني را ترك           بعد  
 آن ايـالت مـسيحي  ي  هديگـر هـم آنـان را بازمانـد    نظريه  يك .اند كوهستاني كُردستان كشانده   به نواحي 

هـاي    هموصل رو بـه كـو     هاي    عام جمعي نجات يافته و از دشت       مغول از قتل  ي    هبعد از حمل   كهداند   مي
بعـد از   و معتقدنـد    دهد    مي را به كُرد نسبت   ها     نژاد آن  يديگرنظريه  اند و    و اروميه نهاده   طرف حكاري 

  1.شده استتر  كُرد عميقملت دين مسيح گرويدند، با گذشت زمان تفاوتشان با  بهها  اينكه آن

  :بيشتري دارنداهميت نظريه در ميان اين نظرات گوناگون، دو 
رشـد و توسـعه    ) ـ م ق(امپراتوري آشوري دانسته كه در قرن دهم ي  هيان را بازماندآسور: اولنظريه 

 درآسـوريها   و پايتختشان نينـوا ويـران شـد،         شدند  ساقط  آشوريان  اقوام ايراني   يافتند و وقتي كه توسط      
  2.كُردستان ساكن شدندهاي  كوه
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 اليارد سـياح انگليـسي   اند، انجام دادهيكي از كساني كه به اين نظريه معتقدند و در اين باره تحقيقاتي           
بعداً مسيونر انگليـسي ويگـرام        و 3شد منتشر   1848 در سال    »نينوا و بازماندگان  « به نام     وي  كتاب .است

  4.نموده استنظريه تالش اين براي اثبات درچندين بحث و تحقيق، 

و  كنند تالش مينظريه اين  و تكميل   براي اثبات   آسوريان خود نيز بر اين باورند و در تحقيقاتشان هم           
 كـه    است  معتقد 5  ماتيفييف ، به نام  آسوري نژاد شوروي  ي    هنويسنديك  از جمله   . ورزند  مي بر آن اصرار  

و بـه اقتـدار     كردنـد   نينـوا را تـسخير      ايـالت ايرانـي     كوهـستاني،   در مناطق   زماني كه    معتقدند   آسوريان
كُردستان، به ويـژه در نـواحي       هاي    و در كوه  خاتمه دادند، آشوريان شكست خوردند       امپراتوري آشوري 

  .منطقه ساكن شدندچند در بين درياچه وان ودرياچه اروميه ماندند و 
 بعد از سـه حملـه پـي       دانند كه     مي آن ده ايل يهودي گم شده     ي    هآسوريان خود را بازماند   : دومنظريه  

اجبـار از    بـه آنهـا را و  شدند پراكنده )م. ق 612 ـ  911( امپراتوري آشورياز درپي و شكست اسرائيل 
كوچ دادند، و از آنجا براي اينكه به كلي از سرزمين خودبريده            ها    فلسطين به مناطق تحت تسلط آشوري     

كوهـستاني از   نقـاط   باشند، در   به سرزمين خود    و در فكر بازگشت     شده  شوند و نتوانند بار ديگر متحد       
خود دست كشيده   قبلي   ترويج دين مسيحيت از دين        بعد از  6.اند  داده شده اسكان  شده   هم دور و تقسيم   

از همان زبـان و  اما در بعد فرهنگ و زبان  اند،   گرويده و بعداً به مذهب نسطوري گرويده       يتو به مسيح  
  .اند  در فلسطين بدان سخن گفته موقعاند كه آن كردهاستفاده گويشي 

با هدف سياسي ـ احمد سوسه،  . د عراقي د و بعد دانشمن7 گرانته بيان شده. اين تئوري ابتدا، توسط د
  8.تئوري كرده است چندين تحقيق را بر آن نوشته و تالش زيادي در قبوالندن اينـ يا علمي 

همچنانكه در مورد نژاد آسوريان نظريات مختلفي وجود دارد، در مورد نـام ايـن ملـت و جمعيـت و                   
  .محل سكونت آنها نيز اختالف نظرهاي فراواني وجود دارد

هاي قبل اين قوم نام واحدي نداشته و با چند نام جداگانـه خوانـده شـده، گـاهي نـسطوري، گـاهي                    در سده 
. انـد  هاي آسور، تياري، جيلو، فله، كافر و گـاور هـم خوانـده شـده            ها، با نام    كلداني و گاهي نصراني، بغير از اين      

، و   است را به كار برده   » آسوري«ياسي نام    منظور س  ابعضي افراد از جمله احمد سوسه، معتقد است كه انگليس ب          
واقعيـت    اين گفته بـا    اما 9، است  اين نام را بر اين قوم نهاده       1886براي اولين بار رئيس كشيشان كانتربري، سال        

هاي خود    را در نوشته  » آسوري« ، نام تاريخ قبل از اين     هامنابع كالسيك و نويسندگان منطقه، مدت     زيرا   ،گنجد  نمي
  10. ميالدي نوشته شده است1596 هجري برابر با 1005كه در » شرفنامه«از جمله  اند، آورده

 نـسطوريوس يكـي از پيـشوايان بـزرگ      . گـردد  ، به مذهبشان برمي   »نسطوري«گذاري آسوريان به     نام
 را به دين مسيح عرضه داشت و اين اولين شكاف  اي     نظريه تازه  424مسيحي شهر اورفه بود كه در سال        



 
نسطوريوس معتقد بود كه عيسي صاحب دو شخصيت جداگانه اسـت،           . ين دين ايجاد كرد   عميق را در ا   

گفت نبايد مريم را مـادر خـدا دانـست، چـون              مي  او »پدر« و شخصيتي خدايي     »پسر«شخصيتي انساني   
 اين باور با باورهاي مرسـوم ديـن       . اوهم، انسان است و مسيح را زاده و مسيح هم بر صليب مرده است             

 اني نداشت و به همين جهت پيشوايان آئيني ديگر، به ويژه پيشوايان رم و اسـكندرون بـه                 خو مسيح هم 
  ولـي  11. از ديـن دانـستند     جدامخالفت آن برخاستند و آن را چيزي بديع و غير مرسوم با باور مسيح، و                

مله نسطوريوس با گذشت زمان طرفداران زيادي پيدا كرد و بخشي از مسيحيان به آن ايمان آوردند، ازج
جدايي كنيسه نـسطوري ازكنيـسه روم     . شدند  مي مسيحيان كُردستان، كه به همين علت نسطوري خوانده       

موجـب   مطمئن ساخت، كه سـرانجام     آنها   وفادارينسبت به    شاهان ايراني را     ،غرب و استقالل دينيشان   
اورفـه   نـسطوري در آغاز مركز اصلي ترويج باور       . كاهش تعقيب و آزارشان در مرز امپراتوري ايران شد        

نظامي ،  تغييرات اوضاع سياسي  اما   12. مراكزي ايجاد كردند   ،بود و بعداً در مداين و شهرهاي بزرگ ايران        
  .آنها را مجبور كرد كه تغيير مكان دهندو ديني منطقه 

مـدتي   مارشيمون. خوانند مي» مارشيمون«ست، و وي را پيشواي ديني نسطوريان در خانواده موروثي ا   
سـيزدهم   و بعـداً مارشـيمون  ) هـولير (كاوه نزديك اربيل  زديك موصل، و بعد از آن در عين      در القوش ن  

  13.حكاري انتقال يافتهاي  رگ در كوهمِلَ به روستاي قوچانس نزديك جو) 1700 ـ 1660(

سازمان  خود بوده و حتي   ي    همناطق كوهستاني، حافظ زبان، آداب ديني و اجتماعي ويژ        هاي    نسطوري
قدرتمنـد   نام تعدادي از ايـالت    ...  جيلو، تياري، بازي، تخومي، آشوتي     .اند  خود را هم داشته   ي    هايلي ويژ 

شـيوه بـراي     يك كاردينال آسوري در موصل، اسامي ايالت مسيحي نسطوري را به ايـن            . اين قوم بودند  
ي و  نيرويـ   دوايل  كه ني، برواري، نيرويي   وي ، لي )جيلو(، جلودي   )تخومي(تياري، تكوب   : ريچ شمرده 

سرپرسـتي امـور     هر يك از اين ايالت رئيسي داشته كـه 14.اند برواري تركيبي از مسلمان و مسيحي بوده    
شـد و    مـي تعيـين   هم از طرف مارشيمون    يخواندند، كشيش  مي» كملِ«ي را به عهده داشت كه او را         ادار

 يمون بـود كـه    همگـي مارشـ   مـادي و معنـوي      ) يا رهبر (رئيس  . سرپرستي امور ديني را به عهده داشت      
ي زيـادي بـه    با ورود ميسيونهاي مذاهب مختلف، عـده . بارگاهش در روستاي قوچانس در حكاري بود   

  .مذهبهاي كاتوليك، پروتستان و ارتدوكس گرويدند و تسلط يك مذهب در ميان آنها شكسته شد
  

جـزو    كـه  زيـستند   مـي  عثماني، در امارات حكاري، بوتان، بادينـان و سـوران         ي    هآسوريان تحت سلط  
روسـتاهاي   ايـران بودنـد، در اروميـه و       ي    هو آناني كه تحت سلط    . واليات وان، دياربكر و موصل بودند     

 الـي   100راجمعيت همه آنها     1891لُرد كرزن در    . زيستند كه جزو ايالت آذربايجان بودند       مي اطراف آن 
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هاي   آسوري  سرشماري 15.اند  بوده هزار نفر در آذربايجان      40 هزار نفر برآورد كرده كه از اين تعداد          200
  :آذربايجان كه باالجبار در مناطق كُردنشين بودند به اين صورت نوشته شده

   خانوار700     سلماسي  هناحي    
   خانوار100    صوماي براي  هناحي    
   خانوار3600     اروميهي  هناحي    
   خانوار400    سلدوزي  هناحي    
   خانوار100    باراندوزي  هناحي    
   خانوار500    ترگوري  هناحي    
   خانوار100    مرگوري  هناحي    
  16 خانوار5500       جمع    

 برمـي از خـانواده زبانهـاي سـامي         »آرامـي «كنند كه آن هم به زبان         مي آسوريان به زبان سرياني تكلم    
 سوسه معتقد است، زباني كه آسـوريان كُردسـتان بـه آن تكلـم             .  د .، همانند زبانهاي عبري و عربي     گردد
كردنـد و     مـي   و يهوديان فلسطيني در عصر خود بـا آن صـحبت           يانند، همان زباني است كه مسيح     كن مي

حفظ و ماندگاريش هم با وجود آنهمه تغييرات عميقي كه در منطقه روي داده، به پراكندگي آنـان                   علت
  17.گردد درنواحي سخت كوهستاني برمي

 ت كـه  دير تاريخي آسوري باقي مانـده اسـ       كنون هم در چند نقطه كُردستان، آثار تاريخي آشوري و           تا
و هـا    كـوه  هـا،    آبـادي  ها،تعـدادي از روسـتا    نـام   زبـاني   ي    هكه ريش دهد    نشان مي شناسي   تحقيقات زبان 

  .كُردستان سرياني استرودهاي 
  
  آسوريان با كُردي  ه رابط

در دست تُـرك  دولت عثماني  ي    هايدئولوژي رسمي هر دو امپراتوري عثماني و ايران اسالم بود و ادار           
سهمي  كُرد نه خود داراي دولت مستقل بوده و نه        . سني، و دولت ايران در دست آذري شيعه بوده است         

 ، بلكه در هر دو دولت زيردسـت بـوده          است ايران و عثماني داشته   هاي    هم در تصميمات سياسي دولت    
رفته و محركي شود براي     تا در كنار هويت ملي قرار گ      خود را هم نداشته     ي    هدين و يا مذهب ويژ    . است

 »اشتراك دينـي  « در كل . شبه اطاعت درآوردن اقوام همسايه ا     ديگر و   هاي    لشكركشي و اشغال سرزمين   
به مـذاهب   بلكه   ولي همگي بر يك مذهب نبودند،        اند،  ، گرچه اكثريت كُردها مسلمان بوده      است نداشته

كُرد بر دين ايزدي بودند و       اري از ايالت  در پناه اسالم هم شم    . تقسيم شده بودند  ... سني، شيعه و علوي   



 
در مسيحي و يهود هم ها   عالوه براين.اند  هم بوده»علي اللهي«يا چنانچه گويند    اي  كه  در بعضي نقاط كا   

صلح كند، بلكه با   نميتاريخ گذشته كُرد نه تنها هيچ جنگ داخلي ديني را بازگواما . ميان آنها بوده است  
  .اند ي كردهو امنيت در كنار هم زندگ

ي   ههمكاري كُرد مسلمان و آسـوري مـسيحي، عليـه سـلط           ي    هخان چند رويداد تاريخي در بار      شرف
  :كند  ميايالت تركمان قويونلو را بازگو

 قوينلو متصدي امور سلطنت ايـران گـشت، انحـراف بـا حكـام              قبيگ آ  چون حسن : ... رويداد اول «
قوينلـو بودندبتـسخير     قرا كه از عمدة امراي تركمـان آ       بيگ   خليل و عربشاه   كُردستان پيدا كرده صوفي   

آسوري آن ناحيـه     ، طايفة ...و واليت حكاري بالكليه را متصرف گشتند      ... واليت حكاري مأمور گردانيد   
قلعه دز را از هيمه و ساير        اند ذخيرة  شده  مي عادت بر چنان بود كه روز شنبه كه از كار و بار خود فارغ             

 را بـا    )از اوالد حكـام حكـاري     ( مبارك اسـدالدين  هاي    اند تا روز شنبه از شب      يدهكش  مي مايحتاج بقلعه 
جمعي از دليران عشيرت لباس پوشانيده اسلحه و ادوات جنگ رادر ميانـة علـف و هيمـه تعبيـه كـرده                      

و هـا     كردنـد علـف     مـي  بالتمام دلخل قلعـه    كنند، چون   مي بسته بطريق معهود توجه بطرف قلعه     ها    پشت
آشام دليران بهرام انتقام روي بمـردم        خونهاي    انداخته، اسلحه و ادوات جنگ را برداشته، باتيغ       هيمها را   

تيغ بيدريغ بر خاك بوار افكنده، و فرقة از آنجماعـت را بـه               قلعه نهاده، بعضي از طايفه دنبلي را بضرب       
 در سر قلعه دز بـاوج       پيكان زهر آبدار دمار از روزگاربرآوردند، القصه مجدد اخيام حكومت عباسيان را           

و بـه ايـن     ... مهر و ماه برافروختند، و اسدالدين روز بروز آن واليـت را از وجـود معانـدان پـاك كـرده                    
  18.حكاري به كمك آسوريان مجدداً بنياد نهاده شد صورت سلطه امراي

ور كنـد،   اگر چنانچه يكي از اميرزادگان را ادارة رفتن بـبالد كُردسـتان در خـاطر خطـ                : ... رويداد دوم 
تراكمـة   همراه عشيرت روزكي را بر سر او جمع ساخته قالع و نواحي بدليس را از تصرف گماشـتگان                 

و اميرزاده را برداشته بواليت حكـاري آورده، ايـشان را در ميانـة              ... قوينلو قهراً و قسراً بيرون آوريم      قآ
معتمد سـپرد و محافظـت    مانعشيرت آسوري كه در اصطالح آن قوم سبدبافان را ميگويند گذاشته بمرد 

  19»...ايشان كردند

  و دربار ايران بودند، شريعت اسالم اساس قـانون و نـوع            عالي  بابكُرد و آسوري هر دو تحت تسلط        
هيچكدام از دو دولـت حقـوق مـسلمان و غيـر مـسلمان برابـر                ي    هدر ساي . تشكيالت هر دو دولت بود    

 اهـل «ن به ويژه مسيحي و يهودي كـه هـر دو هـم    مسلمان شهروندي كامل و غير مسلما   . ومساوي نبود 
  بودنـد، و وظيفـه و حقوقـشان بـر اسـاس اسـالم تعيـين           »اهل ذمه «آمدند در رديف      مي  به شمار  »كتاب
  بـراي  .شـد   مي قوانيني كه بر مسيحيان تحميل    . شد  مي گرديد و با نسطوريان نيز مانند مسيحيان رفتار        مي
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 اجتمـاعي و اقتـصادي بودنـد، ولـي          ، سياسـي  ،ان تحت ستم ديني   آنان نيز قابل اجرا بود، در كل مسيحي       
  و بودهمسالمت آميز   باوجود اين روابط ميان مسلمانان كُرد و غير مسلمانان ساكن كُردستان به طور كلي               

  .جنگ مذهبي و يا ديني در ميان آنان تا قرن نوزدهم روي نداده است
 و انـد،   بوتان، بادينان و سوران در امنيت زيـسته    آسوريان كُردستان در مرز امارات خودمختار حكاري،      

كُرد  در برابر اميران  مستقيم  ايالت خود،   ي    هآنان بجاي هم  . آسوري مسؤول ايالت خود بودند    هاي    ملك
  يـا بـسيج  ،آوري بـاج و سـرانه     مستقيم در برابر والي و مقامـات عثمـاني، در رابطـه بـا جمـع               و يا غير    

،  در امـور داخلـي دينـي       ،پاسخگو بودند، و اميران كُـرد نيـز در مقابـل          جنگجويان قبايل در مواقع لزوم      
  .كردند  نمياجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آنان دخالت

  :نويسد  ميآناني  هريچ در توجهات خود در بار
كلـداني   العبوري بگذرد كه ايالت براي رسيدن به آسياي صغير، از اين راه، فرد بايد از نواحي صعب           «

رسد، تنها مسيحياني درشـرق باشـند كـه           مي اند كه به نظر    كنند، آنان كساني    مي ا زندگي مسيحي در آنج  
  ».اند استقالل خود را در برابر مسلمانان حفظ و با قدرت خود را اداره كرده

  :نويسد  ميهايش و باز در يادداشت
 هـم چهـار     انـد كلدانياننـد، كـه آنهـا         يـا حكـاري كـه جـدا شـده          مِرگ  جولَايالت  ترين    كوهستاني«
 دارنـد، دينـشان مـسيحي و وابـسته بـه          اي    حرف شنو مير حكاري نيستند و زندگي كامالً درندانه        .اند  ايل

 گويند عبـور ازمنطقـة آنـان        اند،  نسطوريوس هستند و مردانشان به نيرومندي و قدبلندي و رشادت نامي          
 ساكنند كه به غير از مِرگ جولَ اينان در نواحي مابين آميد و. از نواحي ايالت مسلمانان استتر    خطرناك

پردازند، البته چنانچـه      مي مقداري باج  آنان هيچ ايل مسلماني در آنجا نيست و گاهگاهي به مير حكاري           
  20».رضايت داشته باشند وگرنه اجباري در كار نيست

  :ديگر نوشتهجاي ريچ در 
لـداني در آنجاسـت،     قوچـانس بارگـاه پاتريـارك ك      . جوالميرگ پايتخت ناحيه حكـاري كُـرد اسـت        «
  در هر جنگي كه ميان امير حكاري و ايران روي دهد، خود فرماندهي تيپ لشكر رابعهـده                 )پاتريارك(او
دارانش بر اين امر     قلعه در آشنايي به كار گرفتن تفنگ و شمشير مشهور است، چنانچه تمامي           ... گيرد مي

  21».واقفند

  
بـرد،   حكاري عبور كند تا نامه پست را به استانبول         ي  هخواهد از منطق    مي بر ريچ  هنگامي كه يك نامه   

  :كند كه  ميبر را توصيه زبير پاشا امير بادينان، نامه



 
هر آنچه از آنان گرفتي مبلغ را پرداخت كن، رذالت در پرداخت قيمت هيچ خوردني نكنيد، بلكـه                  ... «

و تـر     درنده كنيد از هر كسي     مي اشان عبور  هر خوردني كه گذاشتند تشكر كنيد، چون آناني كه از منطقه          
  22».ات خواهد شد تعرض به آنان موجب نابوديترين  و كوچك... تراند عصبي

 اختالف ودشـمني    ،تحميل سلطه خود، ايجاد تفرقه    براي   و دربار ايراني     عالي  هاي باب   يكي از تاكتيك  
ان شـيعه، مـسلمان را      بين قبيله، طايفه، قوم، ملت، دين و مذاهب جداگانه قلمروشان بود، سني را به جـ               

 همـديگر وا   عليه مسيحي و يهود و ايالت را به جان يكديگر و گاهي مـردان خـانواري را بـه دشـمني                    
منطقـه و بعـداً اعـزام ميـسيون دينـي، آتـش             نفـوذ در    اروپـايي بـراي     هاي    كاري دولت  نهان. داشتند مي

  .كرد ميتر  اختالفات ديني مسيحي و مسلمان را گرم
خورد  و ميسيونرهاي بيگانه بهم   ها    كُرد و آسوري با دسيسه ديپلمات     ي    هن بگ، رابط  هنگام قيام بدرخا  

هـاي    درگيـري  اين... «: اين وقايع نوشته  ي    هروندو، در بار  . پ). 1843(خونيني روي داد    هاي    و درگيري 
ده نـه   بـو  نشين كه از نظر اجتماعي بسيار شبيه يكديگرند، در رابطه بـا امـور ايلـي                كُرد و مسيحيان كوه   

  23.اشان مجدداً عادي و به روال سابق برگشت  چون بعداً رابطه»مسائل ديني

  24.در قيام يزدانشير، تعدادي از آسوريان شركت كردند

 راهرا همـ ها  رك و ايران تالش زيادي كرد كه آن قيام عليه تُ  رايسازي خود ب   شيخ عبيداله هنگام آماده   
هـا    آسوريان بـه خواسـت و توصـيه ديپلمـات         . تيجه نرسيد به ن وقتي كه تالشش    . پيمان خود سازد   و هم 

 طرفي آنان را محترم شمرد و در جنگ خونيني كـه            بي شيخ. طرف ماندند   بي وميسيونرها در جنبش شيخ   
 گاهي اوقـات رجـال مـسيحي بـه        . به مسيحيان شد  آسيب رسيدن   مانع  در اروميه و اطراف آن روي داد        

  هنگـامي كـه نماينـده      ها،  حتي در گرماگرم جنگ   . كردند  مي قدامميانجيگري بين شيخ و مقامات اروميه ا      
معطلـي   مسيحيان اروميه نزد شيخ رفت و خواستار حفاظت از سامان و دارايي مسيحيان شد، شيخ بدون            

درگيـر    شيخ نخواسـت آسـوريان     25هايش را هم عملي ساخت،       دستور حفظ اموال آنان را داد و وعده       
  .ت شوندجنگ شوند و يا دچار قتل و غار

رحمانـه   و ارتش ترك بي   عام ارامنه را صادر كرد        دستور قتل عالي     هنگامي كه باب   1896 تا   1894هاي    در سال 
امـا  . شدند، در اين كار شركت داشتند       ي كُرد تشكيل مي     ها هم كه از چند طايفه       آن دستور را اجرا نمود، حميديه     

شيخ عبدالـسالم بـارزان     . رد و آسوري همچنان عادي ماند     نه تنها شامل آسوريان نشد بلكه روابط كُ        آتش آن بال  
منطقه بـارزان شـد     به  هنگامي كه در برابر حمله وسيع سپاه ترك نتوانست مقاومت كند و ناچار به عقب نشيني                 

مارشيمون .  روي آورد به بارگاه اصلي آسوريان در قوچانس،اي امن پنهان سازد خود را در نقطهبراي آنكه مدتي 
  26.كنداو را پناه داد تا مجدداً نيروهاي خود را سازماندهي در آنجا 
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   اروپايي در امور داخلي خاورميانههاي   دخالت دولت
 مقتـدر اروپـايي چـشم طمـع بـه خاورميانـه دوختـه بودنـد و        هـاي   در آغاز قرن نوزدهم كـه دولـت   

 تعيين كنند، ازهمـان     خواستند سرنوشت امپراتوري عثماني، كه رو به ضعف و پوسيدگي نهاده بود را             مي
حفاظـت راه  «بريتانيا. افتادها   بر سر زبان»مسئله خاورميانه«به نام اي  زمان در ميان سياسيون اروپايي واژه   

 را محـور    »عثمـاني  داخلهاي    حفاظت كاتوليك « و فرانسه    »رسيدن به درياي آزاد   « و روسيه    »هندوستان
اروپايي در پـي منـافع   هاي  دولت. ه كرده بودندجنب و جوش سياسي، نظامي و اقتصادي، خود در منطق      

آنجـا تحـت سـلطه       خود، بر حفظ استقالل امپراتوري عثماني و يا تقسيم قلمروش، و اينكـه مـسيحيان              
خودداشته باشند، اخـتالف  ي  هدولتي ويژهاي   دستگاه،برحسب نوع مليتسلطان عثماني باقي مانند و يا   

بر قـوم كُـرد و      شد و     نمايان مي  روسيه و فرانسه     ،ارجي بريتانيا اين اختالفات در سياست خ    . داشتندنظر  
در اجراي اين سياسـت، دو      . گذاشت   مي جنبش ملي آن كه تازه در حال شكوفايي و مطرح شدن بود اثر            

 اروپـايي كـه   هـاي     جوارش شد، يكي، دولت    وطن و هم   تاريخ كُرد و اقوام مسيحي هم     ي    همسئله آميخت 
، و بـراي    ه بودند  قلمرو عثماني و ايران چشم دوخت      طلبي افتادند و به    توسعهكر  فقدرتمند شده بودند، به     

اقـدام بـه    وطن اين دو دولـت،       اعزام ميسيون ديني و به كار گرفتن مسيحيان هم        و   تشويق   امنظور ب  اين
، كردند  ميامور داخلي خاورميانه و تقويت جاپاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي خود در منطقه              دخالت در 

 به خلع قدرت سران كُرد، و محو امارات خودمختار و تثبيت قدرت مركزي              عالي  بابتحريك   يگريو د 
  .بجاي حاكميت آنان بود ترك
  

    ورود ميسيون ديني
 جهـت تـرويج ايـن      .يكي از تاكتيكهاي دولتهاي اروپايي براي نفوذ در منطقه، اعزام ميسيون ديني بود            

  . و آمريكا بنياد نهاده شدجنبش، چندين دستگاه و سازمان در اروپا
كردند كه از اوضاع نابسامان زندگي وسـتم          مي اين بنيادهاي ديني، آسوريان را مدنظر داشتند و تالش        

 و از طريق آنان اهداف    هكردديني و اجتماعي و اقتصادي آنان بهره جويند و در ميان آنان جا پايي را باز                 
  در ميـان آسـوريان     هـا   ا جهت بررسي اوضاع و فعاليـت      چندين بار نماينده خود ر    . خود را توسعه دهند   

، در سـفري بـه كُردسـتان و ديـداري           1839گرانـت، پزشـك ميـسيونر در        . كُردستان به منطقه فرستادند   
  .باآسوريان، مركزي بزرگ در آشيتاي حكاري تأسيس كرد

ه افتـاد  جوشو واتيكان در سراسر منطقه به جنب     فرانسوي، روسي، انگليسي، آمريكايي و      هاي    ميسيون
در بعـضي از ايـن نقـاط مراكـز     . كردنـد  مـي ند و به ايجاد مراكز ميسيونري، مدرسه، بيمارستان اقدام    بود



 
 شد، كه تحت تـأثير و   ميكُرد مسلمان   بزرگان  راتبديل به پايگاه نظامي كردند كه موجب ترس و نگراني           

  .تحريك ديني ماليان بودند
خـود را بـه    هاي مسيحي شد، حتي واتيكان بجاي اينكه سفير     هم ميسيون در ايران اروميه تبديل به يك مركز م       

 و از آنجـا سرپرسـتي تمـام         ود را قـرار داده بودنـد      خـ سفارت  تهران كه پايتخت ايران بود اعزام دارد در اروميه          
، به  اي بودند   مشغول فعاليت گسترده  هاي مسيحي      در قلمرو عثماني هم، ميسيون     27.كرد  هاي كاتوليك را مي     ارگان

  .ويژه چون شمار مسيحيان در آنجا بيشتر و خطر عثماني در آن عصر براي اروپا بيشتر ازايران بود
    ميسيون فرانسوي

انجاميـد، فرانـسه   ايـران  ايران و روس كه به شكست ) 1813 ـ  1803( ساله 10هاي  زمان با جنگ هم
 بـه اي     نامـه  ،شـد خبر  با )گ فرانسه جن(وقتي فتحعلي شاه از اين موضوع       . هم درگير جنگ با روسيه بود     

 از آنها درخواست نمود عليه روسيه وي را ياري دهند، كه سـرانجام ايـن درخواسـت،                ناپلئون نوشت و    
 ،ناپلئون هيئتي را به سرپرستي ژنرال گاردان      . اشتاين بين ايران و فرانسه شد      كن فين منجر به عقد پيمان   

كشيـشان،  . له دو كشيش به ايـران اعـزام داشـت         جنگ، مهندس، پزشك و از جم      شامل افسر متخصص  
از ها    اروميه را پايگاه خودساختند و وظيفه اصلي آنان مقابله با فعاليت روس و انگليس در ايران شد، آن                 

  .همان آغاز بانسطوريان هم رابطه برقرار كردند
تـالش خـود ادامـه      هـا بـه       نكـرد و آن   ايجـاد   هـا     اي در فعاليـت كنيـسه       تغيير اوضاع داخلي فرانسه، وقفه    

 باربـار   ،هـاي اردشـاهي      ابتدا سه آموزشـگاه را در آبـادي        1841هاي فرانسوي منطقه اروميه در        ميسيون.دادند
داخل  وموانه نزديك اروميه داير نمودند و در همان سال مجدداً دو مدرسه يكي پسرانه و ديگري دخترانه در                 

،  كردنـد  درسه ديگر را هم در روستاهاي اروميه داير        و طولي نكشيد كه سي وپنج م       28شهر اروميه داير كردند   
  .دادند كه در اين مدارس عالوه بر دروس ديني، زبان فرانسه و زبان فارسي را هم آموزش مي

كردند، كـه  داير  را هم در اروميه براي چاپ كتب به زبان و خط كلداني             اي    ميسيون فرانسوي چاپخانه  
  29. نمودند»صداي حقيقت« يعني »كاالدشرارا«ر ماهنامه  چاپخانه اقدام به چاپ و نش1896درسال 

  
    ميسيون آمريكايي

ايجاد پايگاه  براي   يك مؤسسه مذهبي آمريكا جهت اطالع از وضع زندگي نسطوريان و در تالش               1829سال  
ان در پس از ديدار آن. ميسيوني آمريكايي، دو نفر به اسامي سميت و دوايت را به مناطق زندگي آنان اعزام داشت          

 پيركنيز و گروهش جزوپيـروان پـريس بيتريـاي          30 ميسيوني را نيز به رياست پيركنيز به اروميه فرستادند،           1832
  31.نيويورك بودند
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 و به فعاليت و اشاعه تحصيل پرداخت، بعد از سـه كرده را در اروميه داير     اي     مدرسه 1836پيركنيز در   
  .ه در روستاها رسيد مدرس70 به 1840 و در 12سال شمار مدارس او به 

كه داراي حروف سرياني، عربي و انگليسي       كرده  و باز در همان سال اولين چاپخانه را در اروميه داير            
 به اين ترتيب اروميه بعد از تهران 32بودو اولين كتاب را به زبان و حروف سرياني را با آن چاپ كردند، 

  33.وتبريز سومين شهر ايران بود كه صاحب دستگاه چاپ شد

 رسمي كشور بنـام   ي    ه سال دومين روزنام   17 هجري در تهران و بعد از        1250اولين روزنامه ايران در     
اقدام 1851 دسامبر 1 در تهران انتشار يافت، در همان سال همان ميسيون در 1267 هم در »وقايع اتفاقيه«

سراسـري   سومين روزنامـه   نمود، به اين ترتيب      »افق روشنايي « يعني   »تحريرادي بحراي «به انتشار مجله    
  34.زبان كلداني انتشار يافته استپيركينز به ايران در اروميه از طرف 

ميسيون آمريكايي توانايي مالي بيشتري نسبت به ميسيون ساير كشورها داشت، و براي گسترش نفـوذ                
. دام نمايـد  توانست بيشتر از ساير ميسيونها به ايجاد مدرسه و بيمارسـتان اقـ              خود در ميان مسيحيان، مي    

  :نگاهي به آمار زير، ميزان اهميت ميسيون آمريكايي را به خواننده نشان خواهد داد
   آموزان تعداد دانش   تعداد مدرسه هاي  سال  
  530  24  1847 تا 1837  
  498  50  1857 تا 1847  
  1096  51  1867 تا 1857  
  2024  58  1877 تا 1867  
  1833  81  1887 تا 1877  
  241035  117  1895 تا 1887  

سرياني، انگليسي، فارسـي و  هاي  عالوه بر امور ديني، جغرافيا، تاريخ عمومي، آموزش زبان  ها    ميسيون
  36.تحصيلي خود گنجانده بودندهاي  تركي را هم در برنامه

  در اروميه داير كـرد كـه       1879دكتر كاكران بعد از پايان تحصيالت پزشكي در آمريكا، بيمارستاني در            
  37.آموخت  ميآموزان ر مداواي بيماران، علم طب را هم به تعداي از دانشدر آنجا عالوه ب

    ميسيون انگليسي

انگليسي از يك طـرف نـسطوريان       هاي    كه آسوريان درگير جنگ شدند، ديپلمات     بيگ    در قيام بدرخان  
 كردند و از طرف ديگر هم، حكـام تـرك را تـشويق بـه سـركوب                  مي را تحريك به مقابله عليه بدرخان     

كشيشان  ، پيشواي نسطوريان از رئيس1843در اين اوضاع پر آشوب، در سال . كردند  ميش بدرخانجنب



 
علـت    گرچه مارشيمون تعرض كُردها را بهانه كرده بـود، ولـي           38كانتربري درخواست كمك نظامي كرد    

سفير در اين باره اوژن اوبن،      . اصلي اين درخواست، ترس مارشيمون از توسعه نفوذ مسيحيان ديگر بود          
  :نويسد  ميفرانسه

آمريكـايي، از   مارشيمون براي حفظ خود و ملتش از تأثير نفـوذ كاتوليـك فرانـسوي و پريـسپيتراين                «
كـانتربري هيئتـي بـه       كنسول انگليس در موصل درخواست كمك كرد، به همين علت رئـيس كشيـشان             

  39».داير كردند بارگاه مارشيمون در قوچانس فرستاد، همچنين در وان و اروميه نيز مراكزي

در نتيجـه بريتانيـا همـين    . حمايت شدن مسيحيان كاتوليك، از طرف فرانسويان به نفـع بريتانيـا نبـود            
ايرل كالرندون، وزيـر امورخارجـه      . ي مداخله در امور نسطوريان قرار داد        عالي بهانه   موضوع را نزد باب   

  :ير بريتانيا در تركيه نوشت كه براي سر ستراتفوركانينگ، سف1857به سال اي  بريتانيا در نامه
 هاسـت كـه ببينـد آيـا ايـن جنـگ            حكومت صاحب جالل، با خوشحالي تمام خواهان اين پيروزي        «
  ».تواند به نفع اين ملت مظلوم باشد و اينكه سرانجام آرزويشان چيست مي

 ردهـا و  براي ملكه ويكتوريا نوشت، كه در هـر دو مجلـس ل           اي    پيشواي ديني نسطوريان مستقيماً نامه    
 براي نماينـده اي  لُرد راسل هم نامه. ملي خوانده شد و محافل رسمي بريتانيا آن را با اهميت تلقي كردند  

  :كه در آن نوشته بودكرد  ارسال عالي باببريتانيا در 
مهـم   پاشا اطالع دهد كه آسايش و خوشبختي نسطوريان نزد حكومت صاحب جالل امـري              به علي «

  40».تا از آنان رفع ستم شودكند ي را اتخاذ هايه سازيد كه بالفاصله روشاست، و بايد وي را آگا

 انگليـسي، هيئتـي را بـراي تحقيـق وضـع          هـاي     بعدها رئيس كشيشان كانتربري به نماينـدگي كنيـسه        
و همچنـين بـا     كرد  ، پيشواي نسطوريان را ديدار      مِرگ  جولَنسطوريان اعزام داشت، اين هيئت در منطقه        

 ، يـك  1886بعد از بازگشت ايـن هيئـت در         .  كشيش نيز در ايران مالقات كردند      3 كشيش در تركيه و   8
، و دكتر ويليام بـراون را هـم بـه عنـوان              شد حكاري اعزام هاي    ميسيون دائمي به رياست كوتس به كوه      

 صـحبتش هـم     سال نزد مارشيمون ماند، و هم      25مشاورمارشيمون در قوچانس تعيين كرد، براون مدت        
  41. در آنجا مرد1910د تا اينكه در سال دوماربوتا بو

    ميسيون روسي

كرد تا ازمـسيحيان    ميروسيه از اوان پطركبير چشم طمع به ايران دوخته بود، و به همين منظور تالش            
تعدادي از نسطوريان را همچون راهنما و ) 1826 ـ  1828(جنگ روس با ايران هاي  در سال. بهره جويد

قفقـاز  بـه  جمعـي   صدها خانوار نسطوري ناچار بـه مهـاجرت  ها  از اين جنگبعد . مشاور به كار گرفت 
اراجان، يكي   ، شيلمون 19چهلم قرن   ي    هدر ده . روس و نسطوري بيشتر تحكيم يافت     ي    هشدند، و رابط  
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دهـد   اجازهروسيه  كشيش تقاضا كرد    . از كشيشان نسطوري ايران به ديدار فورتنسوف حاكم قفقاز رفت         
جمعي به آنجا انتقال يابند، ولي فورتنسوف اين تقاضـا راقبـول              ايران به طور دسته    نسطورياني    هكه هم 

توانند بيشتر بـه روسـيه خـدمت كننـد و درايـن               مي نكرد، چون معتقد بود كه اگر در منطقه خود بمانند         
  :گويد  ميهم به وزير امور خارجه، نيسلرود نوشت كه در آناي  رابطه نامه

 داشـته  بـا آنـان  اي  ريان راه دهيم كه به قفقاز انتقال يابند، ولي بايد رابطه حسنه     توانيم به نسطو    نمي ما«
، چون درآينـده    اعتماد و وفاداري آنها را جلب كنيم      ، و در برابر حكومت ايران حمايتشان كنيم، تا          باشيم

  ».از آنان بهره خواهيم گرفت
 براي همكاري بـا روسـيه اعـالم   ، پيشواي نسطوريان آمادگي خود را )1853 ـ  1856(در جنگ قروم 

 ماريونـان بـه   1898 در ي اسـالو روسـي ملحـق شـود     تالش نمود تا كنيسه نسطوريان به كنيسه    و  نمود  
 يـك گـروه     1900در سـال    ها    پيشواي نسطوريان به پترزبورگ رفت، در انجام اين سفر روس          نمايندگي

استقبال گرمي از آنان به عمـل       آن شهر    از طرف مسيحيان      كه ارتودوكس را به اروميه اعزام كردند      بزرگ
  42.نيز آنجا را مركز فعاليت خود كردندها  و آنآمد 

  43. را انتشار دادند»اورومي ـ ارتدوكسا« مجله كلداني زبان 1901روسي در سال هاي  ميسيون

  ها  سرانجام فعاليت ميسيون
ود در كـل خاورميانـه و     در طول قرن نوزدهم، كشورهاي اروپايي، براي گسترش نفوذ هرچه بيشتر خ           

خصوصاً در ايران و عثماني، تالشهاي فراواني در قالب فعاليتهاي سياسي، اقتـصادي و فرهنگـي انجـام                   
 منـافع و دستاوردهاشـان      ،اهداف دول اروپـايي    . منافع خود بودند   ه هر يك پيگير اهداف ويژ     آنها. دادند

بـراي  آنجا كـه در تـوان داشـت          وسيه تا  ر .خواني چنداني با هم نداشت      دراين كشورها هماهنگي و هم    
ولـي  . زيرا منافع آنها در براندازي اين دولتهـا بـود         . كرد  گسترش نفوذ خود در ايران و عثماني تالش مي        

هاي   به آب  بريتانيا منافعش در تثبيت اين دو دولت بود تا مانعي در برابر روسيه شود و مرز سلطه روس                 
فرانـسه هـم از طـرف ديگربـراي         . تانيا را در هند به خطر نيانـدازد       گرم درياهاي آزاد نرسد، و منافع بري      

 .دانـست   مـي  خود را الزم  نفوذ  و جهت تهديد بريتانيا،     داشت  مقابله با روس نياز به ثبات اين دو دولت          
 يكي از راههاي    . براي رسيدن به اهداف فوق بودند      خود در تالش  خاص  اين كشورها هر كدام به شيوه       

به همين دليل افرادي . آوري اطالعات در مورد آنها بود شناخت آن كشورها و جمع ها،نفوذ در اين كشور
منبـع  . شـدند  دان به آن كشورها اعزام مـي     شناس و جغرافي    شناس، زبان   كه در قالب سياح، مورخ، باستان     

 نقـش  از طرفي ميسيونهاي ديني نيـز، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه          . اطالعاتي مفيدي براي دولتهاي خود بودند     
  .مؤثري در انجام اين وظايف ايفا نمودند



 
زيادي بوده باشند، و شايد ... ، فداكار، ديندار وگذشتباخواه،  نيكهاي  شايد انسانها  در ميان ميسيون

 و كمك بهبه منطقه  اروپا هاي پيشرفترساندن پيام مبارك مسيح و تبليغ بيشترشان با خلوص نيت براي 
 طـوالني عمـر خـود را بـه ايـن          هـاي      مسيحي به منطقه آمده باشند و سال       مانده و تحت ستم    اقوام عقب 

مانـده، مدرسـه و بيمارسـتان را      و عقـب افتادهدوري  هدر چندين نقطها    آن. منظور اختصاص داده باشند   
تحصيل . زندگي اقوام منطقه نوشتند   هاي گوناگون     جنبهي    هبارچندين تحقيق باارزش را در     وكردند  داير  

و چندين مجله و كتاب را چـاپ        نموده  درمرز مشخصي ترويج دادند و چند چاپخانه را داير          و سواد را    
ي كمـك بـه انجـام         در كفـه  خيرخواهانه در تحليـل نهـايي       هاي    و فعاليت ها    تالش ولي همه اين  . كردند

يـن  در ا .كه چشم به اشغال و تصرف منطقه داشتند        رفتگ  قرار مي اروپا   امپرياليستيهاي    استراتژي دولت 
اثنا هم ميسيونها تبديل به يكي از عوامل رسيدن دولتهايشان بـه اهـداف نامـشروع خـود شـدند و هـم                       

  :اني استراتژي اين دولتها گرديدندمسيحيان منطقه قرب
    برهم زدن صلح و آرامش ديني

 داشتند، خـود مـذهب واحـدي        مي خود را به ميان مسحيان اعزام     هاي    كليساي كشورهايي كه ميسيون   
و با هم اختالف داشتند و هر كـدام در تـالش القـاء بـاور                بود  تند بلكه هر يك بر مذهب جداگانه        نداش

در اين ميان آسوريان نسبت به ساير مـسيحيان ديگـر، بيـشتر دچـار زيـان       . ميان مسيحيان بودند   خود به 
 تبليغـات   ها طوري در هم تنيـده بـود كـه           گرايي درميان ارمني    اعتقادات مذهبي و احساسات ملي    . شدند

امـا آسـوريان هنـوز از لحـاظ فرهنگـي،           . توانست به آساني در آنها اثر گذارد        ديني و مذهبي بيگانه نمي    
آنها داراي جمعيتي كم و پراكنده بودند بـه طـوري           . اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيشرفتي نكرده بودند      

در . ار كننـد كـه تغييـر مـذهب دهنـد          توانستند در آنها نفوذ كرده و آنها را واد          كه ميسيونها به راحتي مي    
اگـر قـبالً همگـي و يـا اكثريتـشان نـسطوري و اقليتـي           . نتيجه اتحاد مذهبي كه داشتند نيز شكسته شـد        

، اين قوم كوچك به چندين مذهب مختلف جداگانه         ميسوينها كاتوليك وابسته به رم بودند، بعد از آمدن       
  .قسيم شدندت... چون پروتستان، كاتوليك، انگليك، ارتودوكس، 
   برهم زدن رابطه آسوريان و كُردها

منطقه  آسوري و كُرد تا حدي عادي و حسنه بود، و تاريخ          ي    هاروپايي، رابط هاي    قبل از آمدن ميسيون   
شك آسوريان چـون مـسيحي        بي ، است هم هيچ درگيري خونين و بزرگي را بين اين دو قوم نقل نكرده            

هماننـد  ...  از حقوق ديني، سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي         اند،   بوده »كافر« و   »غير دين «اند   ياچنانكه گفته 
 »جزيـه «بايـست     مـي  را در رديف اهـل ذمـه شـمرده و         ها    نبوده و آن  برخوردار  كُردو يا مسلمانان ديگر     

داشتند، ولـي بـه يقـين         مي همانند ساكنين و ايالت زيردست خود ستم روا       ها    بر آن  خانان كُرد . بپردازند
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مانـدگي كامـل سياسـي و اجتمـاعي          اند، و در اين ميان عالوه بـر عقـب          بوده تحت ستم بيشتر  آسوريها  
دينـي و مـذهبي   اشـتراك  گرچـه  . ماليان كُرد هم نقش مؤثري داشته است كُردها، حس ديني و تحريك 

اي، اهل حق، پيـروان      كاكه: و دركُردستان، اسالم و مذاهب گوناگونش     وجود نداشته   هرگز در ميان كُرد     
اند، ولي در تاريخ كُرد، رويداد جنگ دينـي و      بوده و دركنار همديگر زيسته    ... زدي، مسيحي، يهود  دين اي 

 ولي خبر از جنگ و درگيري دين و         اند  وعام شده   ها قتل    چند بار ايزدي   ،ثبت نشده است  مذهبي چنداني   
  .بيگانه نبوده استهاي  ميسيون مذاهب به ويژه جنگ مسيحي و مسلمان تا آمدن

،  به ويژه قـوم كُـرد      اند،  رها نقش مؤثري در تحريك آسوريان عليه اقوام مسلمان همسايه داشته          ميسيون
 بـراي نمونـه يـك     . كه نه خود دولت مستقلي داشته و نه هيچ دولت خارجي از آن حمايت كرده اسـت                

  :گويد  مي براي مارشيمون نوشته1836كه سال اي  ميسيون در نامه
 سر شما و قومتان آمده است، همگي در اثر ظلم و سـتم مـسلمانان                هايي كه در اين مدت بر       مصيبت«

همين مسأله باعث احساس همدردي برادران مسيحي آمريكايي شما شده و توجه آنها را بـه                . بوده است 
  44».اين مسأله جلب نموده است

 ر رفتـار دينـي ديرهـا و د  هاي  اين نوع آموزش و تبليغ در مدارسي كه اينان ايجاد كردند، و در موعظه      
  .كرد  ميدشمني ديني بين مسيحيان و مسلمانان اثرايجاد ، در كرد نمود پيدا مياشان  روزانه

ي   هحملـ   بـا  هجهـت مقابلـ   خود  سازي   زماني كه امراي امارات بوتان، حكاري و بادينان مشغول آماده         
  . به حد انفجار رسيدان و مسيحيهابه كُردستان بودند، اختالفات بين كُرد ها ترك
ريتانيا از ترس اينكه مبادا ضعف عثماني موجب تشويق روسيه به اشغال آن سـرزمين گرددخواهـان                 ب

طلبي كُرد  استقالل هر نوع جنبشبا  تضعيف تركيه و يا تجزيه هيچ بخشي از آن نبود، و به همين جهت               
آسوريان به   ژهو در اين راستا هم، از يك طرف نفوذ خود را در ميان مسيحيان، به وي               . كردند ميمخالفت  

 عليه حكومت عثماني سهيم نشوند، بلكه اگـر         ي كُرد هاي  جنبشيك از   ، كه نه تنها در هيچ       بردند   مي كار
  را تحـت فـشار قـرار       عـالي   بـاب و از طرف ديگـر،      . ايستندبو در برابر آن هم      كرده  كارشكني   توانستند

اعـزام دارد و سـلطه امـرا و سـران     امنيت و آسايش آسوريان، به كُردستان لشكر       دادند كه براي حفظ    مي
  .كُرد را برچيند
حـاكم حكـاري كـه يكـي از     بيـگ   ، نـوراهللا هـا  هجوم تركمقابله با  در  بيگ    سازي بدرخان  موقع آماده 

براي و  نموده  به مارشيمون فرستاده بود تا يكديگر را مالقات         اي    بود، نامه بيگ    نزديك بدرخان  همكاران
 ايـن در  . نشسته، راههاي رسيدن به اتحاد و همكـاري را بررسـي كننـد   رفع اختالفات فيمابين به گفتگو   

شد، بلكه او را واداشت     بيگ    حالي بود كه ميسيونر انگليسي بادجر، نه تنهامانع ديدار مارشيمون با نوراهللا           



 
 كنسول بريتانيا در موصل هم به عنـوان         45.سركوب كُردها را نمايد     پناه برد و درخواست    عالي  بابكه به   
  .، ازمقامات ترك خواست كه جنبش بدرخان را سركوب كندهاتعرض كُرددر برابر ها  ظ نسطوريحاف

  : نوشته»جمعيت ترويج انجيل«بادجر در گزارشي ديگر به 
بـود كـه      ها سلب كرده بودند، اگر اين استمداد به موقع نمـي            بيگ امير حكاري استقالل را از نسطوري        نوراهللا«

  46».قانون جنگل استهمان كردند كه  ا آنان را مطيع قوانين خود ميشود، كُرده اكنون داده مي

بيگ تحريك كردند كـه مقاومـت كننـد و            كنسول انگليس در موصل و وان، آسوريان را عليه جنبش بدرخان          
، وآسوريان در ايـن  )1843 ـ  1842(اين امر موجب بروز جنگي خونين ميان كُرد و آسوري شد . باجي نپردازند
هـاي    هاي مسيحي اروپايي به ويژه ديپلمات       نمايندگان دولت . سارت جاني و مالي شديدي شدند     جنگ دچار خ  

تنبيه كُردها و حفاظـت از مـسيحيان در         براي  عالي    ي خود و فشار به باب       ي مداخله   انگليسي، اين حادثه را بهانه    
  .در منطقه شدند را كردند و از طرف ديگر هم موجب استقرار دولت مركزي ترك هاكُردهجوم مقابل 

عالي به لشكركشي به بوتان، بعدهابه نوعي در          بيگ و تشويق باب     موضع خصمانه نماينده بريتانيا عليه بدرخان     
كه هرگز به بريتانيا نه تنهـا   نمود پيدا كرد    موضع سرداران كُرد، همچون شيخ عبيداله شمزيني و فرزندان بدرخان           

  .يت روسيه را به دست آورنداعتماد نكنند بلكه در برابر بريتانيا حما
بيگ روي گرداندنـد و در جنـبش يزدانـشير هـم      در پي تحريكات ميسيونرهاي خارجي، آسوريان از بدرخان       

ها راهم صدا كند، ولي       عالوه بر اين شيخ عبيداله هم در قيامش تالش زيادي كرد كه آن            . مشاركت اندكي كردند  
طرفي آنان را محترم شـمرد و         شيخ هم بي  . طرف ماندند   اروپايي بي هاي     و ديپلمات  هاآنان در اثر توصيه ميسيونر    

زيستند روي داد، مانع هر نوع خـسارت   در جنگ خونيني كه بين كُرد و آذري در مناطقي كه آسوريان در آن مي            
  .به آسوريان شدند

  
   منطقههاي   برهم زدن رابطه آسوريان با حكومت

موجـب بـروز    هـا     گاه ايـن رقابـت     گاه. در حال رقابت بود   روسيه هميشه با دولتهاي ايران و عثماني        
تزار روسـيه هـر     . شد  مي شد كه هر بار باعث اشغال قسمتي از خاك عثماني و يا ايران              مي سخت جنگي
لـذا آنهـا را     كرد كه از ستم ديني مسيحيان بهـره جويـد،             مي خود تالش خاص  طلبي   قصد توسعه  بار به 

 و در مقابـل هـر بـار ايـن            عثماني و ايران با روسيه همكاري كننـد        نمودند كه عليه دولتهاي     تحريك مي 
داد كه به سركوب و تنبيه شديد مـسيحيان           مي  و دربار قاجار   عالي   باب به دست مقامات  اي    موضوع بهانه 

سرانجام دو قوم ارمني و آسوري به جاي رسيدن به آزادي ديني و             . پردازند عام جمعي آنان   و حتي قتل  
  .شدند  ميجمعي جمعي و آوارگي دستهكشتار امپرياليستي روسيه و دچار  استملي، قرباني سي
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  : بخش دوم 
  آرمان ملي قوم آسوري 

كاوشــهاي انــد و هنــوز هــم در  قــديم خاورميانــهباســتاني و آســوريان از اقــوام چنانكــه گفتــه شــد 
. دهنـد  ود نـسبت مـي  آن را بـه نياكـان خـ   آسوريان شود،    پيدا مي آثاري  كه  در اقصي نقاط    شناسي   باستان

ـ   آنهـا  تـع، كـه ريـشه     ا و مر  ها  ، كوه ها، روستا ها، شهر از مناطق همچنين اسامي تعدادي     ه زبـان سـرياني      ب
  .دانند  ميآن را به زبان خود منتسب ها آسوري ،گردد برمي

ي فراموشي سپرده شده بودند و در رويدادهاي منطقه نقش تعيين             آسوريان مدت زمان طوالني به بوته     
تحت تسلط   در كُردستان به عنوان يك فاكتور آشكار هم       قرن نوزدهم،   اواسط  ولي در   . اي نداشتند  كننده

هاي اول جنگ جهاني، همچون يك قوم          و در سال   نددر ناحيه تحت تسلط ايران، ظهور كرد      هم  ترك و   
  .خواه مطرح شدند آزاديو تحت ستم مظلوم و 

پيـشوايان دينـي   . ر سنگين ستم ديني زيـسته اسـت  اين قوم در طول تاريخ دچار مصيبت بوده و زيربا       
مسلمان و مقامات دو دولت ايران و تركيه، نقش زيادي در تهييج حس ديني كُردها عليه غير مـسلمانان،                   

 در بعـضي مقـاطع وادارشـان        انـد،   ي تحقير به آنان نگريسته       هميشه به ديده   .اند   داشته ها  از جمله آسوري  
كـه پيامـد ايـن رفتـار،        . حمل كنند تا از مسلمانان جدا شناخته شـوند        كه عالمت مخصوصي را     اند    كرده

 از مـسلمانان  شمردن آنها     هم باعث تحقير و كم    و از نظر اجتماعي     آنها شد   چپاول  باعث  ازنظر اقتصادي   
 جهت حفاظت خود از انواع اند،  خوانده شده»فله« در بعضي از نقاط كُردستان، مسيحياني كه .شده است

 ايـن خـان هـم در قبـال بـاج و          شـدند و    به سرسپردگي به يك خان و ارباب قدرتمند مـي         ستم، مجبور   
عالوه بر  . هاي ديگر حفاظت كند     كردمي بايست آنان را در برابر تعرض خان         اي كه اخذ مي     ي ويژه   سرانه
كـه  ي گذشته هيچ رويـداد خـونين مهمـي             تا سده  ها   و آسوري  هاتاريخ رابطه كُرد  در  ي اين موارد،      همه

  .، وجود نداشته استنقل باشدقابل 
داراي قـدرت   . انـد   بـوده شـورش   ، و هميـشه در قيـام و          بودنـد   ستم ها تحت    هم مانند آسوري   هاكُرد
توان از كُردها گاليه كرد و        اند و نمي    ، حتي قدرت ديني و فرهنگي خود هم نبوده        ، نظامي، دارايي  سياسي
هـا و     بلكه بعضي ازدولت  . كُردها انداخت ه گردن   حقوق سياسي و ديني، و آزادي قوم ديگري را ب         سلب  

زيـر   ، تـا هـر دو را  كردنـد اختالف ايجاد ملل مقتدر در جهت منافع خود بين اين دو قوم همسايه بارها      
  .ي خود باقي نگه دارند سلطه



 
.  پيـدا كـرده اسـت       دقيق به ياد نداشته باشد كه از كي اين قوم ديرين در منطقه سـكونت               ،تاريخشايد  

مسيحيان به كلي كاسته    جمعيت  هاي گوناگون از      هاي اسالمي در طول چند قرن به شيوه         ر حكومت اقتدا
يكي از   كه   ،سني بود ي دو نيروي مقتدر شيعه و          قرن زير سلطه   4ازطرف ديگر منطقه هم بيش از       . است

تـداوم  راي  بي  ا بهانهقرار داده بودند و مذهب را       ايدئولوژي رسمي   آنها شيعه و ديگري مذهب تسنن را        
 و هـر  روشدست به هـر   قرن كرده بودند، و در اين رقابت 5در طول و رقابت  حكومت و اعمال خود     

. زدند  ها مي   اقوام، طوايف و خانواده   جنگ داخلي بين    برافروختن  قتل عام جمعي مردم،     : از جمله كاري،  
يگر را ضـعيف و منطقـه را از   اين دو نيرو هيچكدام نه تنها نتوانستند ديگري را از بين برند، بلكـه يكـد             

مانـدگي و بـدبختي      عقـب  ويرانـي سـرزمين و    باعث  و  نگه داشتند   تمدن جهاني عقب    قافله پيشرفت و    
هـاي مـسيحي اروپـايي فـراهم          هاي خود شدند و در جهت ديگر فرصت پيشرفت را براي دولـت              ملت

 در  آنها هم. داشته باشندت و اقتدار خود، چشم طمع به قلمرو اين دو دول   ثروتافزايش  ضمن  كردند تا   
  .رقابت مداوم و طوالني بين خود آنچه تاب و توان داشتند از دست دادندنتيجه 

 اند،  و اقدام به تشكيل دولت مستقل نكرده      نبوده  هاي گذشته آسوريان نه تنها خواستار جدايي          در سده 
از  .ان نگريـسته و رفتـار شـود       ي يكسان با اقوام هم وطن مـسلم         كه به ديده  اند    بلكه مدام در تالش بوده    

ها تقسيم، پراكندگي، عقب ماندگي، عدم اتحـاد مـذهبي، فرهنگـي و زبـاني بـوده                    آن هاي ديگر   مصيبت
،  جيلو، بـازي، تخـومي  ايلايل متحد و متشكل مثل آسوريان حكاري و بوتان و بادينان كه از چند        .است

 قي كوي سنجا    و هرموته ) هولير(كاوه اربيل   نو ع  با كلدانيان شقالوه     اند،   بوده تشكيل شده تياري، آشيتي   
نبودند، همچنين با آسوريان اروميه هم تفاوت داشتند، ورود ميـسيون دولتـي             متحد  و نقاط ديگر موصل     

هـاي ايـران      ها را هم با دولـت       و نزاع و روابط آن    تر    شان را عميق    وكليساهاي جداگانه، اختالفات دروني   
  . بيشتر پيچيده كردوعثماني و با اقوام همجوارشان

تحـت نـام    بـه بهانـه و      ها در ايران و تركيه،        هاي آمريكايي، فرانسوي، روسي و انگليسي      خانهميسيونر
هـا بيمارسـتان، مدرسـه، چاپخانـه و      گرچـه ده . مسيحيان كُردستان به وجود آمده بودند     پيشبردبه  كمك  

هـاي    ي ارائـه كردنـد، ولـي دولـت        را داير و از اين طريق خدمات بزرگـ        ... مؤسسات آموزشي و صنعتي   
ي خـود بـه       كردند، كه ميسيونرهاي خود و مسيحيان كُردستان را جهت اهـداف ويـژه              اروپايي تالش مي  

  .دخالت در امورداخلي ايران و تركيه و تحميل جاپاي خود در منطقه به كار برند
پ و نـشركتب و  توسعه و ترويج تحصيالت و تأسيس مدارس و ايجـاد دسـتگاه چـا          براي  ها    ميسيون

دينـي  و عِرق   حس  با  ملي  عِرق  . مجله و روزنامه، حس ملي گرايي را در ميان آسوريان احيا كرده بودند            
ي سياسـي و فرهنگـي      ها شدند، اين بار خواسته     ميراضي  شد، اگر قبالً با اعطاي حقوق ديني        عجين  هم  
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شته و سهيم شـوند، بـه زبـان خـود           دارا  ي دولت نماينده      خواستند در اداره     مي كردند و   مطرح مي را هم   
كم . وطنان مسلمان نباشد   و ساير هم  آنها  فرهنگ ويژه خود را توسعه دهند، تبعيضي بين          وكنند  تحصيل  

هـاي اروپـايي بيـشتر از تمايـل بـه             كه مسيحيان بكلي، تمايلشان به دولـت      آنها به سمتي پيش رفتند      كم  
ها هم به باب عالي و دولت         آن. دانستند  گاه خود مي  هاي متبوع خودمي شد و آنان را حافظ و پناه           دولت

  .كه حقوق مسيحيان را رعايت و ظلم و ستم را از آنان رفع نمايند آوردند قاجار فشار مي
هاي اروپايي پيمـان بـرلين را برتركيـه           ، هنگامي كه دولت   )1877(بعد از شكست دولت عثماني از روسيه        
فشاري كه اروپـا بـر      . يحيان و اعطاي حقوق آنان را گنجانده بودند       تحميل كردند، در چندين ماده، امنيت مس      

 روسيه براي بهره جويي از مسيحيان ايـران       هاي  و تالش كرد   در امور داخلي آن      تي كه و مداخال آورد  عثماني  
و تركيه در جنگ هايش با اين دو دولت و همكاري كم و بيش مسيحيان با روسيه و بريتانيـا عليـه تركيـه و                         

 هاي هر دو دولت را فراهم هاي دولتي دو كشور و در ميان ملت  همگي زمينه خصومت در ميان دستگاه،ايران
  .و آزار بيشترشان شديبشتر دولت در امور آنان مداخله براي  و موجب بهانه كرد

در  تحت شعارهاي آزادي، عدالت، مساوات برپا شد و مجـدداً اجـراي قـانون                »انقالب عثماني «وقتي  
دين، زبان و ملت مورد توجه      تفاوت  ي اقوام عثماني صرف نظر از         و حقوق همه  ر قرار گرفت    دستور كا 

ولي اين شادي طولي نكشيد، چـون       . ي اقوام تحت ستم عثماني راه يافت        همهدل  قرار گرفت، شادي به     
 آرمـان    در سياست ملي خود اقدام به برنامه تُرك كردن اقوام غير ترك و پيروي از               »اتحاد و ترقي  «سران  

پان تورانيزم كردند، و در سياست ديني هم پيگير آرمان پان اسالميزم شدند، در نتيجـه اميـد اقـوام غيـر                      
  .ترك و غير مسلماني كه به انقالب داشتند غير عملي و اختالفات ديني و ملي از سابق بيشتر شد

، شحال اما نگران بودنـد    خودرگير شدن باب عالي در جنگ جهاني اول         از  آسوريان نيز مانند ارمنيان،     
شـود و آنـان   تجزيه و تقسيم   چون اميدوار بودند كه دولت عثماني در جنگ شكست خورد و قلمروش             

چون از سرنوشـت خـود و از        از طرفي هم نگران بودند        و نيز از دست ظالمان ديني و ملي نجات يابند        
  .ندهراسيد  و اقوام مسلمان ديگر ميها تُركسخت  گيري انتقام

 درخواسـت كـرد، كـه عليـه         ان و آسـوري   امنهط ترك به ويژه ار    روس از اقوام مسيحي تحت تسل     تزار  
ي عثماني بپاخيزند و ضمن قيام، با نيروهاي مسلح روس همكاري نمايند، در مقابل به آنان وعـده        سلطه

 و  پاسـخ مثبـت دادنـد      تـزار مسيحيان بـه درخواسـت      . آزادي و استقالل بعد از پيروزي در جنگ را داد         
 پيوسـتند و در ميـادين جنـگ    هـا  و بـه سـپاه روس  كـرد  صفوف سپاه تُـرك را تـرك   از آنان  صدها نفر   
اي عليـه      كـه خـود بـه دنبـال بهانـه          »اتحـاد و ترقـي    «سران  .  نمودند ها  روس  با هاي گوناگوني   همكاري

  .ندبه دست آوردي آنان را  اي قوي براي كشتار بي رحمانه مسيحيان بودند، با اين موضوع بهانه



 
 كـشتار جمعـي ارمنـي و آسـوري كردنـد در آن هنگـام       ي بـراي  ها اين موضوع را بهانه و اقـدام         ترك

 هـزار نفـر تخمـين زده        50 هزار نفـر و آسـوريان اروميـه و اطـراف،             150شمارآسوريان دولت عثماني    
 با قبول    ناچاراً بدد و نجات يا   وكشته نش توانست   كه    تاختند، هر كس    آنها نيروهاي ترك بر سر    .شدند  مي

و به سوي اروميه كه آن زمان تحت تـسلط ارتـش روسـيه    كرده ي خود را رها   شكست، سرزمين ديرينه  
  .آورد  پناه ميبود

  : استنيكيتين در مورد آرمان ملي آسوريان نوشته
منتظر بودند كه بعد از جنگ آزاد و مستقل شـوند، و آنـاني كـه هـم وطـن                    ... هاي تركيه   نسطوري... «

اميدوار بودند بعد از جنگ اوضاع زندگيشان تغيير يابد واز تـسلط            ... زيستند  ه و در اروميه مي    ايراني بود 
  47»...هاي اسالمي بيرون آيند دولت

  : است نوشته»فكر پوچ آسوريان«راني تحت عنوان ي اي يك نويسنده
شـت و   آزادي و فرمـانروائي دا    فكر  سر  بطوريكه معروف است مارشيمون رئيس مذهبي آسوريان در         «

 »كشورمـستقل آسـوري   «درصدد بود با استفاده از وضع آشفته دنيا در قسمتي از خاك ايـران و عثمـاني                  
ها براي پاك كردن نژاد و خاك خودآسـوريان را كـشتار نمودنـد و                 او ديده بود كه عثماني    . تشكيل دهد 

است حـاال كـه سياسـت       خو  بقيه السيف آنان به ايران فرار كردند كه خود وي يكي از آنها بود، اوهم مي               
متفقين تشكيل ارتشي از مسيحيان در آذربايجان است ازموقعيت استفاده نموده آن نواحي حتي االمكـان                

بنـابراين  . هاي حكومت آينده خيـالي خـود را محكـم كنـد      از وجود مسلمانان پاك و تصفيه نمايد وپايه       
 كشت و كشتار موافق نباشد آسوريها       بايست با   باوجود اينكه مارشيمون يك رئيس مذهبي بود و حقاً مي         

  48».نمود و مسيحيان را به خريداسلحه و مسلح شدن و آماده شدن بجنگ تشويق مي

امـه  مرامنبراي اطالع از اهداف ملي آسوريان در آن مقطع چندين مدرك در دست است، يكي از آنان                  
آسوري در اروميه پخش     هنگام تشكيل قواي مسلح      1917 ژوئن   27 است كه در     »كميته آزادي آسوري  «

گرديده، و ديگري يادداشتي است كه گروه نمايندگي به نام قوم آسـوري و كلـداني در پـاريس تقـديم                     
  .كنفرانس صلح نموده است
  : استدر مرامنامه نوشته شده

 ـ علت اصلي از تشكيل اتحادية آزاد، اين بود كه ملت نصارا، با مختاريت و استقالل و امرارحيات  1«
  :در كجا؟ ـ در نقاط معينه و مفصله ذيلنمايند 

) روسيه كبيـر  (اروميه، موصل، ترك عايدين، نصيبين، جزيره، جوالمرگ بشرط اينكه با روسية الكبري             
  )يعني در امور تجاري و نظامي متحد باشند(آزاديخواه متحد باشند 
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د دادمجلـس كـه    ـ مركزي اساسي ديپلماسي اين مختاريت را مجلس جنسي ـ نژادي تشكيل خواه  2
وظيفه آن، اتحاد و قانون و اجراي قانون است عالوه از وزراء، رياست جمهوري نيزداخل و شريك اين                  

  .مركزيت خواهد بود
  : زير را انجام خواهد يافت) گانه7( ـ انتخاب وكالي همين مجلس مركزي با شرايط سبعه 3

و اصالت، عدم رعايت نژادو زبان، شرايط حقانيت، مساوات، عدم تفاوت مذهب، عدم رعايت نجابت   
حق انتخاب كردن وكالي اين مجلس را دارند، سـن   . بدون واسطه، و كسانيكه بيست سال تمام را دارند        
  .سال بيشتر باشد60 سال كمتر و از 25وكاليي كه كانديد و انتخاب خواهند شد نبايد از 

خواهد شد تا از روي نقشه اولياي  ـ اراضي و قطعات و امالك، مالكين ضبط و متصرف دولت داده  4
  .دولت، بين ملت تقسيم گردد

بايـد بـدون توجـه بـه شـرافت      اند  ها را متصرف شده  ـ امالك كساني را كه صدها سال است زمين 5
نژادي و جنسي ضبط و از طرف اولياي دولت، بالسويه بين رنجبران تقسيم شوند و حاصل منـافع آنهـا                    

صارف الزمه خود برسانند و هيچگونه مالياتي از حاصل امالك مزبـور اخـذ              نيز متعلق بدانها است تا بم     
نخواهد شد ضمناً براي مالكين امالك نيز ملك و قطعاتي بقدر احتياج ضروري واگذار خواهد گرديد و                 

  :مواد زير الزاماً رعايت خواهند شد
ت را با پـول خودخريـداري    امالك و قطعات، كه متعلق بمالك بوده و يا مالك آن امالك و قطعا             : اوالً

كرده باشد با رسيدگي به قبالجات و اسناد و بـه ثبـوت رسـيدن آنهـا، امـالك مزبورضـبط و قيمـت آن                         
  .محاسبه و به مالك مربوطه داده خواهد شد

كليه معادن، اعم از آبي و غيره و جنگلها، از كليه مالكين بنام منـافع عمـومي ضـبط و ثبـت ودر                    : ثانياً
  .اء دولت و ادارات مركزي قرار خواهند گرفتتحت نظارت اولي

چه در مسائل ارثـي و چـه درمـسائل    اند   ـ در همين قانون جمهوري آشوري، ذكور و اناث مساوي 6
غير ديگر ابداً تفاوتي بـين رنجبـران و اشـراف و سـاير طبقـات وجـود نخواهـد داشـت عمـوم مـردم                          

  .اند مساوي
شود كه بـشرف   ـ مذهب ـ اجتماع فكر در حدودي داده مي  )قلم( ـ مطبوعات  )بيان( ـ آزادي كالم  7

  .مردم برنخورد
شود، اين ماليـات از    ـ براي هر يك از افراد ملت مالياتي به نسبت عايدات و درآمد آنان تحميل مي 8

  .عموم مردم بدون تفاوت و تبعيض اخذ خواهد شد
  . تعليم خواهند شد ساله اجباراً در مدارس و مكاتب تدريس و11 ـ اطفال كمتر از 9



 
 ـ امور روحاني بكلي از امور سياسي، جدا و تجزيه خواهد شد، روحانيون حـق دخالـت درامـور     10

  .سياسي و حقوقي نخواهند داشت
 ـ تشكيالت سوسيال دموكرات بايد مورد استفاده عمليات قرار گيـرد و ايـن پـارتي را بايـدموافق      11

  .ين منافع و فوايد رنجبران نمايد ضامن اجراي تأم»كارل ماركس«دستورالعمل 
  .كشند ها و رنجبران بدوش مي  ـ موقوف شدن ماليات بناحق، كه سنگيني آن را رعيت12
توانند بطور آزادانه، موافق دين و   ـ ساير ملل و اقوامي كه در كشور آزاد آشوري متوطن هستند مي 13

قـانوني كـه   ( دولت جمهوري آشوري باشند مذهب اجدادي امرار حيات نمايند ولي بايد آنها تابع قانون       
  )بوسيله مجلس مركزي وضع خواهد شد

 اجباراً تدريس و تعليم خواهنـد  )سرياني( ـ در كليه نقاط مملكت نصارا، تمام علوم بزبان نصاري  14
  49».شد

 سعيد صادق و نجيب رستم به نام قوم آسوري و كلداني بـه              1919همچنين در يادداشتي كه در ژوئيه       
انس صلح پاريس دادند، درخواست تشكيل دولت مستقل آسوري در سرزمين وسـيعي از واليـات                 كنفر

شرق و جنوب تركيه با حلب و ديرزور و موصل كردند مشروط بـه اينكـه راهـي هـم بـه دريـا داشـته                      
 كه اكثريت ساكنان اين نقـاط       ندكرده بود عنوان  هاي خود     گروه نمايندگي قوم آسوري اين خواسته     .باشد
  .آسوري استهم و نژاد تعدادي از ايالت كُرد و عرب اند  يآسور

مـشكل و   آسوريان به صورتي كه در اين مدارك بيـان شـده از چنـد جهـت دچـار                   طراحي مطالبات   
  :شد ميمقاومت 
، و  در تضاد بود  ترك، كُرد، عرب و آذري      ملتهاي  ملي  و مطالبات   اي، چون با آرمان      از نظر منطقه  : اول

خواستار تشكيل دولت آشوري در آن بودند، نه تنها هيچيك از اين اقوام آن را متعلـق                 سرزميني كه آنان    
دانستند بلكه حتي بعضي از اين اقوام در بين خود نيز بر تصاحب قسمتي از اين نقاط در                  به آسوري نمي  
  .رقابت بودند

از آن  نـد، قـسمتي      كه آسوريان در برنامه خود تعيين كـرده بود         اطقينماز نظر كشورهاي منطقه،     : دوم
هم حكومت ايران و هم حكومت ترك بـه شـدت عليـه             . ايران و قسمتي قلمرو عثماني بود      قلمروجزو  

  .شد تقسيم و تجزيه قسمتي از خاك اين دو كشور ميباعث ، چون كردند مقاومت مياين پروژه 
هـاي بـزرگ    لتتوانست حمايت مستقيم هيچكدام از دو       نمي ياين چنين مطالبات  از نظر جهاني،    : سوم

هاي بزرگ اروپا بغيـر ازروسـيه،         ي دولت   چون تا قبل از جنگ جهاني اول همه       . جهان را به دست آورد    
دانـستند و موافـق        وجود ايران و تركيه را ضـروري مـي         »در منطقه  قدرتي    موازنه«تثبيت  حفظ و   براي  
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 هـاي مخفيانـه     لسله توافـق   س اساسمتالشي شدن و اشغال آنان نبودند، بعد از جنگ هم تقسيم منطقه بر            
ـ در آن استانبول، لندن، سايكس ـ پيكو بود و بعدها پيروزي انقالب اكتبر روسيه هم ناچاراً    بـه  يتغييرات

  .وجود آورد كه جايي براي اين چنين دولتي را باقي نگذاشته بودند
 آنـان بـه   ي ايـن نقـاطي كـه     مانع بزرگ عدم موفقيت اين پروژه، خود قوم آسوري بود، چون در همه            
دادند بلكه حتي در بيشتر ايـن   اميدتشكيل دولت ويژه خود بودند، نه تنها اقليتي از ساكنين را تشكيل مي      

  .نقاط يك اقليت كوچكي بودند
بود و هـيچ قـومي در       زده    ضعيف و مصيبت  تشكيل پروژه دولت آسوري خارج از توان خود اين قوم           

دولـت آسـوريان    ي هـم منـافعي در كمـك و تـشكيل            اي و جهـان      و نيـروي منطقـه     يدولتهيچ  منطقه و   
ملـي آسـوريان بـه صـورت يـاد شـده نـه تنهـا               و مطالبـات    آرمـان   داليل سـاختار    ديدند، به همين      نمي

 اين قوم بيچاره را بجا نياورد، بلكه مسائلشان را بيشتر پيچيـده و حتـي تبـديل بـه قربـاني                      هاي  خواسته
  .كردند انياهاي امپرياليستي روسيه و بريت سياست دولت

  

  : بخش سوم
  ترك و مسيحي 

  مسئله ملي و ديني در تركيه 
 ايـن   .وسـيع جهـان بـود     با قلمرو   هاي    تا ربع آخر قرن نوزدهم امپراتوري عثماني هنوز يكي از دولت          

 دسـتگاه رهبـري عثمـاني نمونـه         .بـود  مذاهب مختلف     و نژاد، زبان، دين  شامل ملتهايي با    وسيع،   قلمرو
اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور در اوج            .  رشوه و فساد بود    ،م ظل ،ارتجاع آشكار

 و رابـط ميـان مـردم         كنـد  هاي مـردم را تـأمين       قانوني كه حقوق و خواسته    . عقب ماندگي و ويراني بود    
 بـه  »رعيت«. ، وجود نداشتكندمشخص  ودولت باشد، و حقوق ملي و مذهبي اقوام و اديان مختلف را             

قدرت بي حد و حصر سـلطان، و        . ناليدند  اي خاص، همگي زير بار استثمار و ستم مي          زطبقهكلي، بغير ا  
ديكتاتوري مقامات باب عالي و طيف ارتجاعي دستگاه اداري از يك طرف، و عقب مانـدگي اجتمـاعي                  

خواسـتند اوضـاع    ي اصالح طلبان و روشنفكراني بود كه مي    مردم ازطرف ديگر، مانع بزرگي در راه همه       
  .بهبود بخشند ور راكش

رفت و آگاهي سياسي اقوام تحـت سـتم عثمـاني     با وجود اين، چون جهان به سوي تغييرات پيش مي   
توانست به    شدند؛ دولت، ديگر نمي     شد و مردم خواستار آزادي سياسي، ديني و فرهنگي مي           نيز بيشتر مي  



 
ساسي در زنـدگي مـردم صـورت داده و          بايست، يا تغيير ا     بلكه مي . ي امور بپردازد    ي سابق به اداره     شيوه

ي آنها را براساس اصل برابري        هاي ديني، مذهبي و ملي را پذيرفته و رابطه          قومي، جمعيت   حقوق فردي، 
هاي قومي و جـدا شـدن بخـشي از قلمـرو              و احترام متقابل برقرار سازد، يا اينكه هر ساله شاهد خيزش          

  .خود باشد
و بـه اميـد      هكـرد ماني توانستند سلطان عبـدالعزيز را بركنـار         بعد از رقابتي سخت، آزادي خواهان عث      

بعـد از   امـا   ،  )1876( را به سـلطاني برگزيننـد        )مراد پنجم (اش     بجاي او، برادرزاده   ،اجراي قانون اساسي  
 )بـرادرش ( و بجايش عبدالحميد  نموده   او را هم بركنار      »اختالل فكري دارد  «چند هفته كه معلوم گرديد      

هـا اجـراي      كـه يكـي از خواسـته      ،  هاي آزادي خواهـان     خواستهعمل به   مشروط بر   ند،  نشاندرا بر تخت    
  50. را بنيان نهند»قانون اساسي« را خاتمه دهد و اصل »حكم استبداد«قانوني بود كه 

شديدي قرار گرفته   ، گرچه امپراتوري عثماني در تنگناي       )1876(وقتي عبدالحميد سلطنت را پذيرفت      
  : وسيعي در آسيا و اروپا و افريقا را در دست داشتهاي هنوز سرزمينبود اما 

در آسيا واليات ازميد، بروسه، بيغا، قسطموني، آنكارا، قونيه، ادنه، سيواس، ترابوزان، ارزروم، معمورة العزيـز،                «
  .دياربكر، بتليس، وان، موصل، بغداد، بصره، حلب، الزور، سوريه، بيروت، قدس، لبنان، حجاز، يمن، احسا

، صـرب، بوسـني، هرسـك،       )بلغـار (، سيلستريا، ودين، نـيش      )روماني(فالخ، بغدان   : روپا واليات در ا 
  ...چياي رش، آلباني، يانيا، ساالنيك، جزاير كرت، رودس، قبرس، مدلي، ساقس، بطمس

  51».مصر، سودان، طرابلس غرب، بن غازي، تونس: در آفريقا

.  تشكيل داد  1877 را در مارس     »مجلس مبعوثان «رد،  عبدالحميد چنانچه قول داده بود قانون را اجرا ك        
ترك، عرب، سرياني، ارمني، آلباني، يوناني، بلغاري، بوسني،     : افراد مجلس مبعوثان از نظر ملي متشكل از       

اسالوي، سربي، فالخي، فارس و كُرد، و از نظر ديني، مسلمان سني، شيعه، وهابي، مسيحي ارتـدوكس،                 
قـانون و   البتـه    نه   52.يني، يعقوبي، انجيلي، يهودي، دروزي و نصيري بودند       نسطوري، ماروني، ملكي، الت   

قبول داشـتند، چـون عبدالحميـد ازهمـان     هم  حتي مدحت پاشا را     آنها. مترقي و ليبرال نبود   آنها  مجلس  
پس را امتيازات واگذار شده آغاز با نيرنگ شروط آزادي خواهان را پذيرفته بود و در پي فرصتي بود كه 

ي قانوني و دمكراسي در حيات دولت عثماني، عملـي تـاريخي و مهـم                  ولي همچون اولين تجربه    ،گيرد
شـدند تـا      ي ملل، زبان، نژاد، دين و مذاهب مختلف بـا هـم جمـع مـي                 بود كه اولين بار نمايندگان همه     

  .و از مشكالت و كمبودها سخن گويند و راه چاره انديشندكنند ي امور دولت بحث  درباره
را بهانـه انحـالل مجلـس و بـرهم زدن قـانون كـرد و او                 ) 1877(ميد جنگ روس و عثمـاني       عبدالح
 را پيش گرفت، به محـو و تعقيـب آزادي خواهـان پرداخـت، و دسـتگاه جاسوسـي                    »استبداد«نيزروش  
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هاي فردي و اجتماعي را از مـردم   مقتدري را براي سركوب مخالفين ايجاد كرد، و در نهايت تمام آزادي           
  . عثماني سلب كردو اقوام

هـاي رومـاني، بلغـار،        سرزمين: ، دولت عثماني در اروپا    )1878(در زمان جنگ و تحميل پيمان برلين        
. اردهـان، بـاتوم و قـارص را از دسـت داد           : بوسني، هرسك، چياي رش، صرب، قبرس، و در آسيا هـم          

اع به خطـا نرفتـه بـود،        شيخ عبيداله در تحليل اوض    . بعدهاهم تونس، مصر، سودان هم از آن جدا شدند        
  .شد زيرادولت هر لحظه به متالشي شدن نزديك مي

بيشتر  عبدالحميد به هيچ عنوان حاضر نبود با اصالح طلبان سازش كند، هر لحظه رعب و وحشت را                
هـاي دمكراتيـك آزادي       ي خواسـته    همـه . كرد  سركوب مي آن را   ديد     نشاني از آزادي مي    جاو هر كرد    مي

ست ديني اقوام غير مسلمان، و خواست ملي اقوام غير ترك را خطري بزرگ بـراي                خواهان تُرك و خوا   
 را اسـاس سياسـت نزديكـي        »پان اسالميـسم  «شمرد، و جامعه اسالمي       هاي دولت مي    قدرت خود و پايه   

ايالت كُرد و استفاده از آنـان بـراي         رضايت  و براي جلب    . اقوام مسلمان كُرد و عرب و آلباني كرده بود        
حميديه سواري  «يام داخلي و جنگ خارج از مرز عليه روسيه و ايران، هزاران نفر را در صف                 سركوب ق 
  . آماده ساخت»آاليلري

ي اقوام عثماني تحت ستم عبدالحميد دچار مصيبت بودند ولي ملت ارمنـي بيـشتر ازهمـه     گرچه همه 
  .ند كشتار جمعي و آوارگي شد،دچار محنت

هـاي     بـه شـيوه    انـد،    شـناخته شـده    »ژون تـرك  « به جوانان تـرك      آزادي خواهان عثماني كه در تاريخ     
تشكيل سازمان مخفي، انتشار مجله و روزنامه در خارج دست : گوناگون جهت بازگشت قانون، از جمله

نيـز  ... غير از آزادي خواهان ترك، مبارزين كُرد، ارمني، عرب و آلبـاني           ه  در اين مبارزه ب   . به مبارزه زدند  
 سـكوتي و عبدالـه جـودت، كُـرد     ق اسحا»اتحاد و ترقي«و نفر از مؤسسين سازمان    سهيم شدند، حتي د   

  53.بودند

اتحاد و «تا سرانجام افسران حزب مخفي براي تغييرات دمكراتيك، داوطلبانه اقدامي نكرد،    عبدالحميد  
بـات  انتخا ، وي را مجبور به اجراي قـانون و        »انقالب عثماني « نظامي تحت عنوان      با يك كودتاي   »ترقي

  ).1908(مجلس مبعوثان كردند 
ي آنـاني   همـه . ي امپراتوري عثماني گرديد   اي بود كه منجر به شكستن پيكره        نزاع ديني و ملي به گونه     

ي انقـالب بـه حقـوق     كه نژاد، زبان، مليت، دين و مذاهب جداگانه داشتند، منتظـر بودنـد كـه در سـايه           
 وطنان عثماني حقوق يكسان داشـته باشـند و   ساير هم ان رفع ستم شود و همانند       خوددست يابند و از آن    

 در نتيجـه    با روشهاي دمكراتيك مسائل مختلف ملي، ديني و مـذهبي را حـل كننـد؛               جديد   يتوضعدر  



 
هاي سياسي،  سازمان. ، و اقدام به چاپ روزنامه و مجله به زبان خود كردند زدندهمگي دست به فعاليت

يل به زبان خود، خود را هم براي سهيم شدن در انتخابات            اجتماعي و فرهنگي را تشكيل و ضمن تحص       
  .و حيات سياسي دولت جديد آماده كردند

بايست نماينده ساكنين دولت عثماني باشد، بعد از انتخابات تشكيل جلـسه داد و در                 كه مي » مجلس مبعوثان «
  .يمال كرده بودندها، تا حدود زيادي حقوق اقوام غيرترك و غيرمسلمان را پا) اتحادي(اثر دخالت 

  :تابعيت و مليت داراي تركيب زير بود نفر بودند كه از نظر 260تعداد افراد مجلس 
 فـالخ،   2 صرب،   3 بلغار،   4 يهودي،   4 كُرد،   8 ارمني،   10 آلباني،   15 يوناني،   23 عرب،   72 ترك،   119

  :و از نظر ديني هم متشكل از
  54. يهودي بودند4 نفر كاتوليك و 1ي بغير از  مسيحي، همگي ارتدوكس رومي و ارمن42 مسلمان، 214

كردند كه  سران اتحاد تالش    در مجلسي با اين تركيب مذهبي و ملي متعدد مشكل است و             ر  مسلماً كا 
  .مجلس را تشكيل دهند، به نحوي كه هر آنچه خواستند راه اندازند) اكثريت ترك مسلمان(خود 

ستاورد دمكراتيكي كه اقوام تحت ستم بـه دسـت          ها براي همه معلوم شد، د       خيلي زود هدف اتحادي   
كلوب، تشكيالت، سازمان سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه بر اسـاس هـم             . آورده بودند، پس گرفته شد    

 غيرتركـي   هاي   شدند و مجالت و روزنامه هايي كه به زبان         ممنوعوطني و هم ديني تأسيس شده بودند،        
بـسياري از   . تعطيـل شـدند   در آنها با زباني غير تركي بـود،         كه تدريس   يافتند بسته و مدارسي       انتشار مي 

كُرد تعالي و ترقـي     «از جمله سازمان    تحويل دادگاه گرديدند،    عاليت داشتند،   فها    كساني كه در اين زمينه    
، و »كُردسـتان « و مجلـه  »تعـالي و ترقـي غزتـه سـي    «: »تركـي ـ نامه كُـردي    هفته« با ارگان آن »جمعيت

 شدند، وضع اقـوام ديگـر   ممنوعكودكان كُرد تأسيس كرده بودند، همگي تعطيل و    مدارسي هم كه براي     
  55.هم بهتر از كُردها نبود

ي دمكراتيكي براي حل مسئله دينـي و ملـي اقـوام نداشـتند و تنهـا محتـواي                     سران اتحاد هيچ برنامه   
  . اقوام درون عثماني بود»تُرك كردن«شان  برنامه

بايـست تمـامي سـاكنان عثمـاني          كشيدند، كه بر پايه آن مي       را به ميان مي   » جامعه عثماني «از يك طرف شعار     
بدون در نظر گرفتن زبان، نژاد، دين و ملت تنها بر اساس وفاداري سياسي به دولت عثماني، شامل تمامي حقوق 

 هنتيجـ در  كـه   . ي فرامين هم وطني بودن را اجرا كنند         بايست همه   هم وطنان عثماني باشد و در مقابل آن هم مي         
ي اقوام را به دور خود جمع كند ولي با منافع اقوام غير ترك و غير مسلمان هم سـازگار                      توانست همه   دولت مي 

كردند، ولي  گرچه كساني بودند كه حقيقتاً اين سياست را باور داشتند و بادلسوزي در تحكيم آن خدمت مي   . بود
  .بردند م غيرترك و غيرمسلمان به كار ميكشي اقوا وقتاين موضوع را براي » ترك اوجاقي«سران 
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 را كه تنها براي فريب دادن اقوام مسلمان غيرترك تحت           »جامعه اسالمي «شعار  آنها از طرفي    از طرف   
 و خليفـه اسـالم      )دولـت تـرك   (دادند، تا بهانه وفاداري بـه دولـت اسـالم             تسلط عثماني بود ترويج مي    

وپا را كاهش دهد و هم اينكه اقوام را از خواسـته ملـي            هاي مسيحي ار    باشد و خطر نفوذ دولت    )سلطان(
خودمنصرف سازند، و از طرف ديگر براي اشاعه نفوذ دولت تـرك در ميـان مـسلمانان خـارج از مـرز                      

  .بودنددرآمده مسيحي هاي اروپايي  دولتتسلط عثماني بود، كه در آن عصر تعدادي به 
ي اقوامي كه  بدين گونه كه همه. پرداختند  مي» تورانيزمپان ـ«در پناه اين شعارها، به گرمي به تبليغات 

افتخـارخود را   پـر   بايد متحد شوند و گذشته      اند    هاي بيرون تسلط عثماني     و در سرزمين  اند    هم نژاد ترك  
  .مجدداً احيا سازند

ـ      اما  . سران اتحاد و ترقي هر يك از اين شعارها را براي هدفي معين رواج دادند               ا اين مقاصد نه تنهـا ب
نـسبت بـه    بـدگماني    يكديگر ناسازگار و ناهمگون بود بلكه موجب انحالل اتحاد اقوام عثماني و ايجاد            

 اقوام غيرمـسلمان را     ،»جامعه اسالمي « و از طرف ديگر      شد؛   عدم وفاداري نسبت به دولت مي      يكديگر و 
ها بود كـه   مدت تحادولي سران ا. كرد  هم اقوام غير ترك را مشكوك مي»پان ـ تورانيزم «خروشاند و  مي

عثمـاني بودنـد، چـون      هاي تحت سـلطه       سرزمين ساكنان   »آشتي ملي و ديني   اقتدار  تشكيل  «پيگير تفكر   
 موجـب عقـب مانـدگي تـرك و شكـست هـايش              )اختالف ملي و دينـي    (معتقد بودند كه همين عامل      
  .، شده استديگريسرزمينهاي بالكان و قفقاز يكي پس از درجنگ ها، و از دست دادن 

ها بود، ماده چهارم قـانون اساسـي را بـه        كه تحت تسلط اتحادي    »مجلس مبعوثان  «1909در ماه اوت    
و براي اينكـه    . نوعي تغيير داد، از جمله حق تأسيس انجمن بر اساس ملت و دين را از مردم سلب كرد                 

كـه  نماينـد   بايست خود را تُرك محسوب        هم وطنان عثماني از حقوق قانون اساسي برخوردار شوند مي         
 سـازگار نبـود، بلكـه خـالف         » مـساوات   و حريـت، عـدالت    «»انقـالب «آن هم عالوه بر اينكه با شـعار         

.  در مورد حقوق برابر مسلمان و غيرمسلمان ترك و غيرترك بود»اتحاد و ترقي«هاي گذشته سران   وعده
و اين امـر    . رك حل كنند  ي ملي تُ    هاي غير ترك را در بوته       ي ملت    همه ،خواستند با فشار    سران اتحاد مي  

چون امپراتوري وسيع عثماني، نـه تنهـا موجـب          چند مليتي با چندين دين و مذهب مختلف         دركشوري  
شـد بلكـه      متالشي شدن و برهم خوردن و كاستن وفاداري سياسي ملل غيرترك و اقوام غيرمسلمان مي              

  .شد ي با روس ميهماننداوايل جنگ موجب همكاري عرب با انگليس و همكاري ارمني و آسور
انقـالب  «ها پـشتيباني كردنـد و هنگـامي كـه             ارمنيان در عصر عبدالحميد به گرمي از فعاليت اتحادي        

بار ستم ديني و فـشار ملـي رهـايي يابنـد،     زير ، اميدوار بودند كه آنان نيز از        )1908( پيروز شد    »عثماني
سـتم عليـه   .  را برآورده نساختها ترك هيچ كدام از آرزوهاي ملي و ديني اقوام زيردست         »انقالب«ولي  



 
  مـؤثر و شد، بدون اينكه مقامـات تـرك قـدم    يارامنه، حتي در بعضي مواقع موجب كشتار جمعي آنان م  

  .حل آن بردارندجهت مستقيمي در 
 روسـيه در يـك اقـدام،         و هاي اروپايي جـاري شـد       ي سفراي دولت    درد و محنت ارمني بر زبان همه      

 ايالت ارمني كه اكثريت ساكنان آن كُرد بودنـد تـدارك            6ع زندگي ارمنيان در     اي براي اصالح وض     پروژه
گرچه مقامات تُرك به بهانـه اينكـه واليـات مزبـور تـرك              . وآن را براي اجرا تقديم باب عالي كرد       ديده  

هستند، خواستند در ايجاد پروژه اصالح كارشكني كنند و حتي آلمان هم براي اينكه روابطش بـا تركيـه                   
ولي سرانجام سفيران دول اروپايي همگي يك صدا از باب عالي خواستند            . نخورد با او هم صدا شد     بهم  

باب عـالي تحـت فـشار دول اروپـايي در فوريـه      .  ايالت ياد شده بهبود بخشند 6كه وضع ارمنيان را در      
د زبان ارمنـي    بايست، ارمنيان آزادي كاربر     طبق اين پروژه مي   . ناچار شد به خواسته آنان گردن نهد      1914

هاي خود را داشته باشند، سپاهيان حميديه كه از ايـالت كُـرد تـشكيل شـده بودنـد                     درمدارس و دادگاه  
از جملـه پلـيس   (ي دولـت   ها حق شـركت در اداره  منحل وخلع سالح گردند و ارمنيان نيز همانند ترك       

س خارجي، يك هلندي به نام       اجراي اين پروژه، دو بازر      بر  را داشته باشند و براي نظارت      )وژاندارمري
  56.كار خود را شروع كردندويستنيك و يك نروژي به نام هوف به منطقه رفتند و 

بـه دسـت   وقوع جنگ، فرصت مناسبي براي تحقق اهداف ويژه خود          با  كردند كه      فكر مي  سران اتحاد 
  .ديگر از بين ببردآورند و با ايجاد جنگهاي مذهبي يا ملي بين مليتهاي غير ترك، آنها را توسط يك مي

هـاي خـود      هاي مركزي اروپا، حكومت تُـرك در وعـده          با وقوع جنگ و شركت تركيه در كنار دولت        
و نه تنها هر دو بازرس خارجي را بيرون         خلف وعده كرد    دررابطه با اقوام مسيحي تحت تسلط عثماني        

نه بين كُرد و مسيحي، كُردها را  بلكه اصالحات وضع شده در مورد ارمنيان را لغو نموده، با ايجاد كي راند
  .به حان مسيحيان انداخت

 در راه استقالل تركيه شده بود، آن را هم لغـو          سدي بزرگ   و در نهايت حق كاپيتوالسيون كه همچون        
  .نمود

ي   سركردگان ترك، در قالب قواي مردمي همه مسلمانان و مسيحيان درون امپراتوري عثماني راآمـاده              
بازگيري از مسيحيان هزاران ارمني و آسوري را به عنـوان سـرباز درصـف سـپاه                 جنگ ساختند، و با سر    

  .ندترك جا داد
  )1915( قتل عام مسيحيان 

ي   در آغاز جنگ، تزار روسيه در فراخواني از مسيحيان داخل دولت عثماني خواست كه عليـه سـلطه                 
در پيـروزي     و استقالل بعد از    ي آزادي   تُرك بپاخيزند و با سپاه روس همكاري نمايند و در مقابل وعده           
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، از  57هم رئيس كليساي ارمنيان و هم مارشيمون ضمن پاسخ مثبت به اين فراخوان              . جنگ را به آنان داد    
صدها سرباز ارمني و آسوري به صورت در نتيجه   . نمايندهمكاري  سپاه روس   با  اقوام خود خواستند كه     

نيروهـاي روس پيوسـتند، و در قالـب جنگجـو،           جمعي و فردي صفوف سپاه تُرك را جا گذاشتند و به            
  .دادند ها را كردند و راه اشغال خاك عثماني را نشان مي همكاري روس... فرمانده، راهنما و

سران اتحاد و ترقي كه از گذشته در پي بهانه عليه مسيحيان براي از بـين بردنـشان بودنـد، شكـست                      
تراشي عليه مـسيحيان بـه ويـژه ارمنـي و آسـوري             سخت سپاهيانش در قفقاز را بهترين بهانه و اشكال          

سـركردگان شوونيـست تُـرك      .  بـه قتـل عـام افتادنـد        ه،تند و گناه شكست را به گردن آنان انداختـ         سدان
 و  هـاي مـسلمان    كُرد با استفاده از اخـتالف دينـي بـين        ، و  نموده توانستند حس ديني كُردها را هم تهييج      

نمايند به طوري كه     كشتار يكديگر دشمني بي پاياني را ايجاد         باا  د ت نها را به جان هم انداز        آن ،مسيحيان
اقتـدار  همـان  در برابر دشمن مشترك كـه  روسيه با عثماني ـ  جنگ ـ ديگر نتوانند از فرصت ايجاد شده  

در اقدام بعدي به مهاجرت جمعي هر دو قوم ازواليات شرق به مركـز تركيـه         .  نمايند  بود، استفاده  هاترك
ـ دشمن تُـرك ـ  و همدستي با روسيه  »خيانت ملي«ي  تدا ارمنيان را به بهانهاب. دست زدند ، و بعـد از آن   

منتقـل  روسيه به ميدان جنـگ تبـديل شـده اسـت،            مجاورت  كُردها را هم به بهانه اينكه سرزمينشان در         
تغيير نژادي   هزار نفر را به قصد700 تنها از كُردها ،1918 ـ  1914هاي  در سالبه گفته نيكيتين . نمودند

  58.به صورت جمعي انتقال دادند كه در راه بيشترشان مردند

   آسوريان حكاري 
هنوز امپراتوري عثماني به ميدان جنگ كشيده نشده بود كه مقامات تُرك اين نگرانـي را داشـتند كـه                    

 اوت حاكم وان، بـه درخواسـت حكومـت          22در  . آسوريان در اين جنگ به طرف روسيه كشيده شوند        
، بنيامين مارشيمون را جهت مـذاكره بـه وان دعـوت كـرد، در گفتگـو، حـاكم وان از مارشـيمون                       وقت

كنند خواست با عدم حمايت از روسيه به تركيه وفادار ماند، و در مقابل وعده داد كه آسوريان را مسلح                    
. ي داد مدارس خود هم به زبان آسوري تحصيل كننـد، و مقـداري هـدايا را نيـز بـه و                    درو اجازه دهند    

مارشيمون هيچ قول مشخصي به مقامات ترك نداد و در بازگشت به وسيله نامه، سران قوم خود را آگاه                   
  59. كنندكرد كه امنيت راحفظ، و فرامين حكومت ترك را اجرا

ها در جنگ، فراخوان جهاد عليه كفار و اعـزام اجبـاري تمـامي جوانـان اقـوام مـسلمان                      شركت ترك 
كت در جنگ تحت نام بـسيج عمـومي، و بعـد شكـست شـديد سـپاه تـرك                 شر رايومسيحي عثماني ب  

ها در قفقاز و آذربايجان و فرار جمعي سربازان مـسيحي از صـفوف ارتـش تـرك، و شـعله ور                        ازروس
ها را بـه جنـگ    ساختن آتش شديد اختالفات ديني مسيحي و مسلمان از سوي فرماندهان ترك، آسوري       



 
قتل عـام ارمنيـان كـه بخـشي از سياسـت نظـامي          با  .  نشد ها   ارمني خونيني كشاند كه مصيبتشان كمتر از     

ها شده بود، آسوريان نيز كه قومي مسيحي همجوار آنان بودند نتوانستند از اين رويدادها و گردبـاد                  ترك
مقامات تـرك، اقـدام بـه تحريـك         .  رسيد ها هم   ها به آن    ، و در نهايت جنگ افروزي ترك      بمانندمحفوظ  

ها روستاي آسوري نشين حكاري بعد از غارت بـه آتـش              ، ده رض به آسوريان نمودند   براي تع مسلمانان  
  .كشيده شدو صدها نفر از آنان بدون اينكه مرتكب جرمي شده باشند كشته شدند

سپاه روس شمال غربي ايران را اشغال و با پيشروي در كُردستان به وان رسيد و هر لحظه بـه منطقـه                      
اي بـود،     ن مقامات روسي و مارشيمون و سران ديگر آسوري آشنايي ديرينه          بي. شد  ميتر    آسوريان نزديك 

در ايام جنگ، عالوه برفراخوان علني تزار از اقوام مسيحي تحت تسلط ترك كه درخواسـت شـورش و                   
شـان   حـس دينـي   .  مقامات روس، هميشه در ارتباط محكمي با سـران آسـوري بودنـد             ،قيام را كرده بود   

جلب همكاري و كمك كردن سـپاه روس بودنـد و چنـد             در تالش براي    ، و   د كردن راعليه ترك تحريك  
هـا بـراي نجـات آسـوريان از      اي نوشته بودند كه آن در نامه. اي را بدين منظور به مارشيمون نوشتند   نامه

 نيز سرنوشت خود را با متفقـين پيونـد        )مارشيمون(و درخواست كرده بودند كه او       اند    ستم عثماني آمده  
  .دهد

 سران ايالت آسوري به رياست پيـشواي دينـي خـود، مارشـيمون، بـراي تعيـين                  1915 مارس   12در  
شـركت كننـدگان نشـست      .  طرفين جنگ، به ويژه عثماني يا روسيه، نشستي برپا داشتند          در برابر موضع  

ي تـوان خـود همكـاري سـپاه           دوموضع جداگانه داشتند، يكي مصر بر قيام عليه عثماني بود كه با همـه             
 را نمايند و اين فرصت را براي نجات سرزمينشان و تشكيل دولت ويژه خود به كمك روسـيه را                    روس

شـان    و بـا هـر سـنگ انـدازي در راه          انـد     ها به دنبال بهانه     و ديگري معتقد بود كه ترك     . غنيمت شمارند 
 اي بـراي    بايست مقاومت كنند و در اين جنگ بي طرف مانند تا هيچ مدركي به ترك داده نشود كه بهانه                  

  60.كشتار جمعي واخراجشان از سرزمين ديرين خود شوند

اكثريت سران آسوري، از جمله شخص مارشيمون، موضع اول را راه رهايي و پيروزي قـوم آسـوري                  
 ،ي چنـد قـرن   اين موضع قدرمسلم در اثر رويدادهاي اين مدت منطقه و انباشته شـدن كينـه           . دانستند  مي

شكست ترك وپيـشروي    . لي زير سايه سلطه عثماني به وجود آمده بود        ستم شديد ديني و فشار شديد م      
تجـارب قبلـي بـا     . سپاه روس و نزديك شدنشان به مناطق، اميد زيادي را براي آنان به وجود آورده بود               

تلـخ  ي اميد و دلگرمي نبود، بلكه  ، نه تنها هيچكدام مايه»انقالب«مقامات ترك، و حتي چند سال قبل از         
نوع تعليمات نظامي، موقعيت جغرافيايي و طبيعت سخت منطقه           :عواملي همچون . نده نيز بود  و نااميد كن  

همفكرانش در تخمين ميزان قـدرت خـود        مارشيمون و   پيمانان ديني، موجب شد،       و اطمينان زياد به هم    
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ـ  ،مارشـيمون داشـت    طرفي بود و خويشاوندي نزديكـي بـا        نمرود كه معتقد به بي    اما  . اشتباه نمايند  ا او   ب
و دانست و همين امر موجب مـرگش شـد    او موضع اكثريت سران قومش را نادرست مي  موافقت نكرد،   

  61.وطنانش در ازاي ابراز آن عقايد در خواب شيرين، سرش را بريدند هم

ـ مارشيمون و بنيامين، پيشوايان ديني قوم آسوري در قوچانس  همان راهي  ـ  بارگاه متبرك نسطوريان 
  . بعدها آن راه را برگزيدـبارگاه متبرك مسلمانان دنياـ  كه شريف بن علي در مكه دنرا انتخاب كرد

اي به  نامه. و قيام عليه ترك را اعالم كرد جنگ نمود نيروهايش را آماده  ،مارشيمون بعد از اين نشست    
اي  ه همچنين طي نامـ .كنند ها رابطه سياسي خود را با حكومت ترك قطع مي         مقامات ترك نوشت، كه آن    

 اعالم داشت كـه   )يعني تشكيل دولت مستقل آسوري    (آرمان خودشان،   رسيدن  به مقامات روسيه به اميد      
  .قومش دوش به دوش نيروهاي روسيه و دول متفق عليه عثماني وارد جنگ خواهد شد

 خـونيني بـين مـسلحين آسـوري و نيروهـاي تـرك       هاي  هاي مارس، آوريل، مه و ژوئن، جنگ        در ماه 
سيتوخان اورهاني و اسماعيل خان ارتوشي شركت مؤثري در حمله بـه            . يالت كُرد روي داد   باهمكاري ا 

در حاليكه نيروهاي آسـوري در مقابـل نيروهـاي تـرك قابـل               62. داشتند نواحي جيلو، باز، تياري داخلي    
. آورد  مالحظه نبود؛ سپاه تُرك مطمئن به همكاري قبايل كُرد، از هر طرف به نواحي آسوريان فـشار مـي                  

اي كـم عـرض بـود كـه از هـر طـرف بـه                  گرچه سرزمين آسوريان سخت و كوهستاني بود، ولي منطقه        
محاصره دشمن درآمده بود، مارشيمون چند بار از سركردگان سپاه روس تقاضـاي كمـك كـرد كـه بـه                     

تا حمايت و كمـك   ،دو بار به ديدار مقامات روس رفتو حتي شخصاً   .فريادشان رسند، ولي بيهوده بود    
  .ها را براي ماندن در سرزمين خود و مبارزه با تركها جلب كندآن

گرچه مقامات روسي قول .  به اروميه عزيمت و اول ژوئيه به آنجا رسيد1915 ژوئن 28مارشيمون بار اول در 
بـه    او همـراه اي سرباز روسي و تعدادي تفنگ و آذوقـه جنگـي را               همه نوع كمك را به وي داده بودند و دسته         

  .فرستادند، ولي اقدام مؤثري مبني بر دفع فشار عثماني و يا كاهش آن نكردندقوچانس 
بيـرون رانـده    شد به نحوي كه در بعـضي نقـاط            بار دوم، زماني كه هجوم ترك هر لحظه شديدتر مي         

 10مارشيمون به همراه هيئتـي از نماينـدگان آسـوري در            . دادند  و مواضع خود را از دست مي      شدند،    مي
 طريق باشقال به ديدن چرنوزويوف به سلماس رفت، و از آنجا ملك خوشـاب را جهـت                   از 1915اوت  

اما به دليل آنكـه كمـك بـه آسـوريها، حـضور روسـها را در             . ديدار مقامات روس به تبريز اعزام داشت      
) ي موصـل    بخـصوص منطقـه   (اي جنـگ    نمود و اين خود در رويداده       ي استراتژيك، تضعيف مي     منطقه

مارشيمون را توصيه كردند كه بـراي سـالمتي جـان خـود بـا سـپاه روس بمانـد و                     سها  د، رو  بو گذاراثر
  63.آسوريان هم حكاري را تخليه و به سوي مرزايران عقب نشيني كنند



 
و كـوچ جمعـي را بـراي        شـده    از سرزمين اجدادي خود رانـده        ، آسوريان حكاري  1915در ماه اوت    

  .هميشه آغاز كردند
ــسه، در وســيه، بعــد از توافــق نهــاني نمايســازانوف وزيــر امــور خارجــه ر نــدگان انگلــيس و فران

اي براي كمك به قوم ارمني يا آسـوري بـه ويـژه در رابطـه بـا                    پيكو، اظهار داشت، هيچ برنامه    ـ  سايكس
 سرنوشت سياسي و تشكيل دولت ويژه خودشان يا حتـي نـوعي خودمختـاري نـه تنهـا                   ،حقوق آزادي 

ار بردن اين دو قوم بمانند ابزاري بـود بـراي اشـغال خـاك ايـران و                  نداشته، بلكه سياست روس از به ك      
  .هاي هم پيمان توافق حاصل كرد عثماني، و با اين شيوه كم كم با دولت

  

  : بخش چهارم
  روسيه و آسوريان 

  روسيه و آسوريان اروميه 
س و انگلـيس  ي رو روسيه كه جنگ با عثماني را پيش بيني كرده بود، با بهره گيري از پيمـان گذشـته               

نفوذ خود به ويـژه نقـاط اسـتراتژيك         تحت  اشغال نواحي   اي براي     برنامه، اقدام طرح    1912در  ) 1907(
ي نقاط مهم بـود،    براي اين منظور يكي از تاكتيك هايش اعزام كنسول به همه       .اطراف درياچه اروميه زد   

كرد، كه    همراهي مي را  ها    آنحافظ  مها گروهي از نيروهاي نظامي را به عنوان           و در معيت هر كدام از آن      
 در هر جا كه يـك       64گرفتند،    در عمل، آن هادر آنجا حاكميت را بجاي سلطه ضعيف ايران به دست مي             

  .كردند مقام روسي بودمقامات ايراني هم يكي از هواداران خود را منصوب مي
تركيـب  سـده قبـل     منطقه اروميه يكي از نقاط مختلط كُردستان است كه به علـت رويـدادهاي چنـد                 

. زيستند  ، در منطقه، آذري، كُرد، آسوري، كلداني، ارمني مي        جمعيتي آن دچار تغييرات اساسي شده است      
  :نويسد  در باره اروميه مي1907اش به ايران بسال  اوژن اوبن سفير فرانسه در سياحت نامه

ازد، كـوه بزرگتـري آن را       س   دشت را از درياچه جدا مي      »بيزوداغ« آبادي دارد، كوه     350دشت اروميه   «
اي آب وهمة جـاي آن        گيرد هر جلگه    ها سرچشمه مي     از اين كوه   »شهرچاي«محاصره كرده جلگه و نهر      

  ...سرسبز است
مـريم مقـدس، نـام كليـساي قـديمي           (»مارت مريم « و   »كُرد شهر «در شهر، مسيحيان در دو محله       ... «

در خـارج از شـهر، شـمار ارمنيـان از           . ساكنند) انندخو  نسطوريان كه اكنون هم اين محله را بدان نام مي         
رسـد، بـه ايـن         نفر مي  000/30 ولي شمار كلدانيان به      اند،   روستا پراكنده  31 نفر كمتر است كه در       6000



301 آسوريان كردستان: فصل پنجم

از مـذاهب مختلـف اديـان هيچكـدام         .ترتيب مركز اصلي كلدانيان ساكن ايران را بايد اين منطقه دانست          
  65».نيستند  همديگر در نزاع و مناقشهمانند مسيحيان كلداني نسبت به

در حـالي كـه     ها شيعه و كُردها اكثراً سني بودند،          گرچه آذري و كُرد هر دو مسلمان بودند، ولي آذري         
ري ذسياست دولتهاي مركزي ايران از چند سده قبل باعث بروز اختالفات مذهبي و ملي ميان دو قـوم آ                  

ايجان و بعدها وقوع جنـگ جهـاني، مـشكل ديگـري بـراي      و كُرد شده بود، با ورود سپاه روس به آذرب        
) ارمنـي، كلـداني و آسـوري   (با مسيحيان ) كرد و آذري(منطقه ايجاد نمود و آن اختالف ديني مسلمانان       

  .بود
در آغاز قرن بيستم كه يك ميسيون ديني ـ روسي، در اروميه مركزي را داير كرده بودنـد مقـداري بـر     

 كشاندن چند هزار نفر از آنـان بـه مـذهب ارتـدوكس يـك مجلـه ارومـي                    نهاد، و ضمن  تأثير  آسوريان  
ها بعدها تالش كردند كه اينان را به زيـر بـال خـود                داد، روس   ـارتدوكس را هم به زبان آنان انتشار مي       

  .دانستند ها را حامي خود مي ها هم روس درآرندو آن
 شمال غربي ايران سـرازير شـدند،         كه تعدادي از نيروهاي مسلح روس به شهرهاي        1912بعد از سال    

ها نيز سالح و پول در اختيارشان گذاشته   و آنستندها استقبال كردند، به آنان پيو آسوريان به گرمي از آن    
  66.كردند ميمقامات ايراني از آنها حفاظت و در برابر تعرض 

 را روانـه  وقتي جنگ شروع شد و سپاه روس جهت تحكيم جايگاه خود در ايران، نيروهـاي ديگـري            
آذربايجان ساخت، آسوريان باخشنودي خبر را دريافت و همچون عضوي از آنان اقدام به همكاري سپاه 

  . عليه فعاليت عثماني و طرفدارانش كردند)روس(
گمارد، از جملـه      بعد از اين وقايع روسيه در نقاطي كه حاكميت داشت، هواخواهان خود را حاكم مي              

بـه كمـك    «صـمدخان   . اي را حاكم آذربايجان كـرد       شجاع الدوله مراغه   حاج صمدخان    ،به هنگام جنگ  
زد و يـا شـكم آنـان را پـاره و يـا       سربازان روس هر روز چند نفر را به اتهام آزادي خواهي بـه دار مـي    

  67. يكي از همدستان نزديك صمدخان بودـ هم اعتمادالدولهـ ، حاكم اروميه »سرشان رامي بريد

  )1914نوامبر (جان ها به آذرباي  حمله ترك
، از مـرز بازرگـان بـه         شد خاك ايران وارد  چند نقطه   از  ي وسيع عثماني به قفقاز، سپاه ترك          در حمله 

مرز بانه به سوي ساوجبالغ، اقدام به پيشروي كرد و در هر دو نقطه، پيـشگامان حملـه                  از  سوي اروميه،   
 68.كردنـد   ها حركت مي    عثماني در عقب آن    بودند و سپاهيان     »مجاهدان ايران و كُردان   «: به گفته كسروي  

در حمله چند برخورد و درگيري روي داد، سرانجام نيروهاي عثماني توانستند بر ساوجبالغ، مياندوآب،   
پير طريقت شيخ بابـا سـعيد غـوث آبـاد، سـيف             : چنگ اندازند و چند نفر از اشخاص از جمله        ... مراغه



 
انه، محمد حسين خان سردار بوكان و سردار موكري را الدين خان اردالن حاكم سقز، محمدخان حاكم ب     

  69.به بهانه دوستي با روسيه به قتل رسانند

اردوي ترك در مراغه و سپاه روس در تبريز باروبنه جنگي را انداخته بودنـد، در همـين مـدت سـپاه                      
نجر به  پيروزي چشمگيري را در مقابل سپاه روس به دست آورد، كه سرانجام م   »ساري قاميش «ترك در   

ها شد، و براي اينكه نيروها بيشتر دچار محاصره نشوند، فرمان عقب نشيني داده شد، بـه                   شكست روس 
دنبال آن روسيه بالفاصله آذربايجان از جمله شهرهاي تبريز و اروميه را تخليه كردند، صمدخان ازدست               

 حـاكم اروميـه و نيزشـمار        نشاندگان روس و همچنين صدها ايراني ديگرِ طرفدار روسيه و اعتمادالدوله          
  70.اشغال روس فرار كردندتحت زيادي از آسوريان به نقاط 

   مصيبت آسوريان اروميه
 آسوريان اروميه سرنوشت خود را به نيروهاي روسيه گره زده بودند، و بـه همـين سـبب سـعادت و                    

 دسـت  قناني كه چمـا در بين ايرانيان هم كم نبودند آ. اشان به پيروزي و يا شكست آنان بند بود  بدبختي
در . كردند، و عاقبـت خـود را، بـه حاكميـت آنـان پيونـد زده بودنـد                 سپاه روس شده و همكاريشان مي     

، )1914دسـامبر   (نـشيني فـوري سـپاه روس از اروميـه            پيشروي ناگهاني اردوي تـرك و عقـب       ي    نتيجه
 را آزار داده بودنـد،      ها هم وطنان خـود      هاي طرفدار روس كه در سايه حاكميت روس         ايراني آسوريان و 

كردند    تالش مي  آزارديدگان از ترس جان خود و    آنها  توانستند همچون سابق در منطقه بمانند،         نميديگر  
  71.فرار كنند

  :نويسد كسروي در اين باره مي
پرداختند و يك دسته ازسـپاهيان      ) اروميه(يازدهم ديماه بود كه روسيان ناگهان به تهي كردن آنجا           ... «

فردا دوازدهـم نيـز بازمانـده سـپاهيان بيـرون           . ر را رها كرده رو بسوي مرز پس نشيني كردند         ايشان شه 
ولي اين پس نشيني آنان با يك پيش آمد ديگري توأم بود كـه آن كوچيـدن آسـوريان و ارمينـان                      . رفتند
اري كرده و   زيرا اينان كه خود را به روسيان بسته و به پشت گرمي از آنان باهم ميهنان خود بدرفت                 . باشد

در چند ماه آخر دست به خونريزي و تاراج نيز باز كرده بودند، در اين هنگام برجان خود ترسيده جاي                    
ديدند، و اين بود همينكه از آهنگ ناگهاني روسيان آگاه شدند سخت به هم درآمدنـد و بـا                     ايستادن نمي 

ان و كوچيدن از ايران نديدنـد ، و         آنكه هنگام زمستان بودبسياري از ايشان چاره جزهمراه شدن با روسي          
اين بود با شتاب بكار برخاسته و زندگي خود را بهم زده و آنچه توانستند برد برداشته و آنچه نتوانستند                    
بازگذاشته و نزديك به ده هزار تن از ايشان از مرد و زن و بچه از خود شهر و از آباديهاي بيـرون بـراه                         

رابه و چهارپا براي سوارشدن نداشتند بـروي برفهـا و در تـوي گلهـا                و چون بسياري ازايشان ع    . افتادند
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يافتند، در ميـان راه زنـان و بچگـان آسـيب فـراوان ديدنـد و                   رفتند وگاهي خوراك نيز نمي      پياده راه مي  
مردانشان كيفر  . در لجنزارها بسياري از چهارپايان نابود شدند      . بسياري از ايشان تاب نياورده از پا افتادند       

 رامي يافتند، كسانيكه هزار سال در كشوري آسـوده زيـسته و بـا همـه جـدايي در كـيش هرگونـه                 خود
مهرباني از مردم ديده بودند چه سزيدي كه نمك ناشناسي نمايند، و همينكه پـاي بيگانگـان بـه كـشور                     

رفتـه  رسيد با آنان گرايند و با هم ميهنان خود بدخواهي نمايند و بدلخواه بيگانگان تفنـگ بـه دسـت گ                     
ديدند ومي كشيدند كم بوده و آنچه دل  بچنين كساني كيفر سختي بايستي و آنچه مي     ! خون مردم ريزند؟  

  ...داشتند آورد حال زنان و كودكانست كه گناهي نمي مرا بدرد مي
چنانكه گفتيم پس نشيني روسيان ناگهاني بود، از اين رو همگي مسيحيان آگاه نشدند و اگرشـدند                 ... 

 تن كمابيش كه شماره آنان در آن پيرامونها بوده تنهـاده هـزار تـن يـا                  45000داشتند و از    فرصت سفر ن  
كمتر با روسيان همراهي توانستند و ديگران كه بازماندند همينكه از چگونگي آگـاه شـدند و از آنـسوي       

 همـراه آوردن  هاي خود را گزارده و باآنچه توانستند شنيدند در روستاها خانه    آمدن كُردان و تركان را مي     
از گاو و گوسفند و كاچال و خوراك رو به شهر نهادنـد و ببـاغ يابيمارسـتان آمريكاييـان درآمـده و يـا                         
بسراي ميسيونرهاي فرانسه پناهنده شدند، تنها دو ديه گوگ تپه و گلپاشان تهي نشد كه داسـتان آنهـا را                    

  ...خواهيم ديد
ني باز نايستادند و بسياري از ايشان را چه در شهرو چه            ايرانيان در اين هنگام نيز از دستگيري و مهربا        

. هاي خود آورده و نگهداري كوشيدند و در سلماس با ارمنيان همين رفتار را كردند                در روستاها به خانه   
  .اند آوريم و همين را خودايشان نوشته هاي مسيحيان مي ما بيشتر اين آگاهيها را از روي نوشته

ها بودند رو به اروميه آوردند وپيـشاپيش       سته شد سپاه عثماني كه در نزديكي      همينكه رفتن روسيان دان   
اي از آنـان در روسـتاها         از كوهستان فرود آمـده و دسـته       ) سي هزار تن نوشته اند    (آنان كُردان با انبوهي     

پراكنده شده و بتاخت و تاراج پرداختند و يك دسته بزرگي رو بـشهر آوردنـد و دوروز پـس از رفـتن                       
ان بود كه به اروميه رسيدند و چون اعتمادالدوله حكمران آنجا ازهمدستان صمد خـان بـوده و در                   روسي

زمان حكمراني خود بدلخواه روسيان رفتار كرده و خونهاي بيگناهان را ريخته و در ايـن هنگـام همـراه                
گي روي دهد روسيان بيرون رفته بود و كسي براي نگهداري شهر وجلوگيري از كُردان نبود بي آنكه جن           

بدرون آمدند و دست بتاراج گشاده و دو روزو دو شب بازار تاراج و آشوب را گرم داشتند تا از پـشت                      
سر رشيد بيگ فرمانده عثماني با سپاه خود رسيد و از تاراج و آشـوب جلـوگيري كـرد و چنـد تـن از                         

و مردم چه مسيحي و چـه       تا چند روز كه رشيد بيگ در شهر بود آرامش رويداد            . كُردان را با تير كشت    
مسلمان آسوده بودند ولي چون روسيان پـيش از پـس نـشيني خـود خـوي را گرفتـه و در آنجـا سـپاه                   



 
هاي خود بجلو آنان رفت و در سلماس لشكرگاه ساخت و در شـهر رشـته                  داشتند رشيد بيگ بادسته     مي

ي بودند افتاده اينان دست كارها به دست نوري بيگ و راغب بيگ كه دو تن از سركردگان بدرفتار عثمان              
توانـست بـه      ارشد همـايون سرشـهرباني تـا مـي        . ستم بازكرده به مسيحيان سختگيري بي اندازه نمودند       

مسيحيان خشنودي بسيار از او نموده اند ولي از راغب بيگ و ازمجدالـسلطنه      . كوشيد  نگهداري مردم مي  
داشت و ازقوچعلي خان و ديگران بـسيار          د مي اي از مجاهدآنرا بر سر خو       كه به عثمانيان پيوسته و دسته     

مانمي دانيم اين داستانها تا چه اندازه درست        . ناليده و داستانهايي را نوشته اند كه نتوان بĤساني باور كرد          
  .است ولي براي آنكه بي يكسويي نماييم آنها رامي آوريم

رد آمده بودند كه زنان وفرزندان      مي نويسند در گوگ تپه دو هزار تن از آسوريان از اين ده و آن ده گ                
كُردان گرد آنجارا فرا گرفتنـد و       . نمودند  به كليسا پناهنده شده و مردان با تفنگ در پشت بام پاسباني مي            

ديدنـد و     در ميانه زد و خورد برخاست و چون كُردان انبوه بودند مسيحيان مرگ را درپـيش چـشم مـي                   
تر پاكارد آمريكايي كه با دوسه تن همراه از شهر بيرون رفتـه             ليكن در اين ميان دك    . كوشيدند  نوميدانه مي 

بودند از چگونگي آگاه گرديد و بجان خود نترسيده آهنگ آنجاكرد، و در سايه آشنايي و دوستي كه بـا                    
داشت توانست جلو جنگ رابگيرد و به درون ده رفته و مسيحيان را ديده و آنـان   برخي از سران كُرد مي    

ن از جنگ و دادن تفنگ وفشنگ و بيرون آمدن از ديه وا داشت و همه را همراه خود                 را به دست برداشت   
  .بشهر آورد و جان دو هزار تن را بازخريد

سي و اند روز پس از آن در خـود شـهر داسـتان          . اين داستان در روزهاي نخست در آمدن كُردان بود        
ز سراي ميسيونرهاي فرانسه بيـرون    بدينسان كه شصت تن از سرشناسان آسوري را كه ا         . ديگري رخ داد  

تنهـا  . كشيده و بند كرده بودند روز دوم اسفند، شبانه به بيرون از شهر بردند و همه را تير بـاران كردنـد                     
داشـت شـبانه خـود را بـه مـسيحيان رسـانيد و                يك تن از آنان از مرگ رها گرديد كه با زخميكـه مـي             

  .چگونگي را باز گفت
  

اين ده كه آبادي آسوري نشين بزرگي بود چون تركان به    . گُلپاشان روي داد  دو روز پس از آن داستان       
اروميه در آمدند، آسوريان نماينده فرستاده و براي خود زينهار گرفتند و چند تن سپاه عثماني را با خود                   

ه آنجا اي از مجاهدان ب زيستند تا اين هنگام شبانه قوچعلي خان بادسته به ديه بردند و بدينسان آسوده مي
ولي چون خوردندو آشاميدند از تـوانگران پـانزده هـزار           . ها فرود آمدند    رسيدند و بنام ميهماني در خانه     

تومان پول طلبيدند و چون ايشان نتوانستند اين اندازه پول گرد آورند چهل و پنج تن را گرفته و شـبانه                     
  72».گونگي را آگاهي دادنداز اينان نيز چند تن رهاشده و چ. بيرون برده و تير باران كردند



305 آسوريان كردستان: فصل پنجم

كردند و چـون جابـسيار تنـگ       تن از فراريان زيست مي     20000در اين هنگام در سراي بيمارستان آمريكايي        «
ها از تيفوئيد و غيره در ميان ايشان پديـد آمـد و آمريكائيـان                 شد كم كم بيماري     شده و خوراك هم كم يافت مي      

ها را فرا گرفـت و انبـوهي را           يد چه مسلمان و چه آسوري خانواده      جلوگيري نتوانستند و از ايشان بشهر نيز رس       
  73».نويسد تنها از مسيحيان پنج هزار تن مردند و پيداست كه از مسلمانان چند برابر نابود شدند بكشت و مي

  :نويسد  اين رويداد ميبارهنيكيتين، كنسول روس در اروميه در
دهند كه تـابلوي كـوچكي را اززمـستان      اجازه ميگزارشهاي مسيونرها و مشاهدات عيني خودم بمن  «
من فقـط بـاين   . اي بود البته شرح مفصل آن محتاج بمطالعه جداگانه.  در اروميه ترسيم نمايم1914 ـ  15

 كـه در دنبـال آن عزيمـت    1914مختصر اكتفا ميكنم كه در موقـع عزيمـت قـشون روس از اروميـه در            
سختي . ان بومي ديوانه وار بطرف سرحد قفقاز فرار كردند        قونسول و ميسيون ارتودكس واقع شد مسيحي      

اين مهاجرت را در ماه دسامبر در هواي سرد فالتهاي مرتفع ودر ميان راههاي صعب العبـور كـه پـر از                      
  .توان بتصور آورد هاي احشام و اغنام بودآنطوريكه بايد نمي قشون و گاري و درشكه و گله

تـر    كسانيكه توانستند فرار اختيار كنندخوشبخت    . ع غير ممكن است   تنظيم احصائيه قربانيهاي اين وقاي    
هـاي دوردسـت ماندنـد، ايـن بـدبختان در             از آنهائي بودند كه بواسطه فقدان وسايل حركت در دهكـده          

موقعيكه كُردها باين نواحي وارد و شروع بقتل و غارت كردنـد بطـرف شـهراروميه روي آوردنـد و در                     
ميسيونها هم توانستند چند هزار نفـر را پنـاه دهنـد، امـا              . كايي پناهنده شدند  ميسيونهاي كاتوليك و آمري   

كـشتارهاي  . بواسطة ازدحام و ترس و گرسنگي و خستگي و نبودن بهداشت اوضاعشان بسيار بـد بـود                
 نفـر از آنهـا را جبـرًا از ميـسيون فرانـسه بيـرون                65دسته جمعي نيز صورت گرفت مثل اينكه يكدفعه         

  74»...اجساداين قربانيها چند روز در روي زمين ماند. ه تيرباران كردندكشيده و يكبار

خود شاهد رويدادهاي اروميه بوده، در نوشته ديگري داستان يك روحاني كُرد، كه موضع        كه  نيكيتين،  
رويـداد و   بـراي تحليـل     كـه   كنـد     يك پيشواي ديني در برابر جهاد و قتل عام مسيحيان است را نقل مي             

   . در نوع خود معناي تاريخي عميقي دارد، رويدادهاي منطقه مسؤولنعامالن و شناسايي فاعال
  :نويسد نيكيتين مي

مال سعيد در ميان كُردهاي باسواد، يكي از كساني بود كه به هنگام اعالم جهاد ترسي به دل راه نـداد                     «
نجا متهم شدبه اين كه     و او در آ   . او را توقيف كردند و به نزد حاكم ترك بردند         . و در رد آن سخن گفت     
  :مال سعيد، به شرح زير به دفاع از خويش پرداخت. عليه جهاد فتوا داده است

دانـم و نـه       و از اين بابت نه شرعاً خود را مجرم مـي          . من منكر اين نيستم كه بر رد جهاد فتوا داده ام          «
اع و بيگنـاه فتـوا داده شـده         قانوناً، زيرا من در شريعت خودمان هيچ جا نديده ام كه به كشتن مردم بيدف              



 
از طرفي، قانون دولتي نيز نه تنها تا به حال امر به كشتن كـسي نـداده، بلكـه بـرعكس، حـامي و                        . باشد

و ليكن در بارة تأييد فتوا و حكمي كه براي جهادداده شده است من    ... حافظ حقوق مردم هم بوده است     
سـلطان  (ز عـدل ونـصفت خليفـه        السالم و ني  پندارم كه رحم و مروت و علم و معرفت شيخ ا            چنين مي 
كـه از زمـان حـضرت    دهـد  بسيار بسيار باالتر از اين باشد كه فتوا و حكم به كـشتار رعايـايي    ) عثماني

  75».اند نجنگيده محمد پيغمبر اسالم تا به حال هرگز اسلحه به دست نگرفته و با ما

  )1915( ورود مجدد روس به اروميه 
مقابـل آنهـا    صـوفيان در    منطقـه   هـا هـم در        تـرك .  اردو زدند  در آنجا  مرند   بهعقب نشيني   با  ها    روس

ها در ساوجبالغ و اروميه، و نيروهاي روس در خوي            تركهم  ها    ايستادند، عالوه بر آن در ساير قسمت      
و حملـه را در     ها در قفقاز پيشروي       اي بدون درگيري سپري شد، ولي هنگامي كه روس          چندهفته. بودند

خود  و سپاه ترك را درهم شكستند، به چرنوزوبوف فرمان دادند كه به نقاط سابق                رار دادند دستور كار ق  
ها را در سواالن       ديماه به نيروهاي ترك تاختند و در صوفيان و روز بعد آن            23در  . دآذربايجان برگرد در  

ـ         رسيد،   درهم شكستند، اين اخبار كه به تبريز       در . رك كردنـد  تركها بدون درگيري و مقاومت تبريـز را ت
  .ها وارد تبريز شدند  ديماه، روس25

 نيرويي عظيم از استانبول رسيد، چند درگيري خـونين در غـرب درياچـه اروميـه                 1294در فروردين   
روس يك نيروي ديگـر  . ي سپاه ترك در ديلمان و خوي درهم شكسته شد        بيگ سركرده   خليل. روي داد 

شت، سـپاه روس اردوي تُـرك را در نـواحي بـين درياچـه         نظربيگف اعزام دا  از  ازقفقاز جهت پشتيباني    
  .درياچه وان بيرون راندند اروميه و

كردها را چنان گرفتـار كننـد تـا     قفقاز در جهت ارعاب كُردها طرحي را پياده كرد، تا           فرماندهي جبهه   
نجام اين  نمايد و ا  دردسر ايجاد    ها  روسنكند براي   د و جسارت    نسپاه ترك ملحق شو   به  نتواند بار ديگر    

  .طرح به ژنرال شارپانته سپرده شد
  :كند  اين چنين نقل مي»تاريخ نظامي جنگ بين المللي«كسروي، ادامه اين طرح را در 

  
براي اجراي تاخت و تاز سواره نظام كه فرمانده سپاه روس در پيرامون درياچه رضائيه در نظرگرفته                 «

 به رياست ژنرال استويانوسـكي تحـت        )ابايكالسكيز( قزاق   3لشكر سواره قفقاز و تيپ      : بود قواي ذيل  
  .فرماندهي كل ژنرال شارپانتيه فرمانده لشكر سوار قفقاز مأمور گرديدند

بفرماندهي ژنرال 2 و آتشبار )زابايكالسكي( قزاق 3 تيپ )دهه يكم ارديبهشت(در نيمه دوم ماه آوريل     
  .ز اعزام گشتاستويانوسكي از حدود قارص بوسيله راه آهن به جلفا و تبري
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لشكر مزبورمركب  . در آخر ماه آوريل انتقال لشكر سوار قفقاز بوسيله راه آهن بطرف جلفا شروع شد              
 )سورسـكي ( در آگن    18 هنگ   )نيژ گورودسكي ( در آگن    17 هنگ   )تورسكوي( دراگن   16بود از هنگ    

 ژنـرال شـارپانتيه      و گردان توپخانه كوهستاني كه جمعاً قـواي سـوارنظام          )خايبورسكي( قزاق   1و هنگ   
  . در تبريز تمركز يافت)ارديبهشت28( مه 6 مسلسل روز 8 توپ و 22 اسواران، 36عبارت از 

قواي مزبور تا دهم مه در آن شهر توقف نمود تا قسمت تداركات و وسايط باركش را فراهم آورده و                    
  .اشتندهاي ارابه رو ديگر در پيش ند ترتيب حمل فشنگ را بوسيله شتر بدهند چه جاده

  . مه لشكر سوار قفقازحركت نمود10كه جلودار بود از تبريز حركت كرد، ) زابايكالسكي( قزاق 3 مه تيپ 9
  . مه لشكر قفقاز به نزديكي مياندوآب رسيدند13 و روز )زابايكالسكي( قزاق 3 مه تيپ 11روز 
  .گرديد) جغتو( مه تماماً صرف عبور از زرينه رود 13 و 12ايام 

گداري وجودنداشت  . رسد   مزبور در فصل بهار زياد شده و عرض آن به سه كيلومتر مي             آب رودخانه 
براي حمل توپها، فـشنگ، مهمـات و        . و تمام توده سوار نظام روس بوسيله شنا از رودخانه عبور كردند           

  .اي مهندس روي آن رودخانه پل قايقي تهيه كردند مسلسل و غيره عده
 رودخانه در نزديكي مياندوآب توقف كـرد و در سـمت شـاهين دژ           قواي سوار مزبور پس از عبور از      

 مه قواي سوار بجانب مهابادحركـت كـرد و در           15روز  .  و مهاباد اقدام به اكتشافات نمود      )صائين قلعه (
  .حدود اميرآباد به دستجات اكراد برخورد و آنها را بعقب رانده و تا تاريكي هواعقب نمود

زد و خورد مختصري با اكراد شهر مهاباد را اشغال كرد، در شـهرتقريباً               مه قواي سوار پس از       15روز  
چند روز  . هيچكس نبود، عمارت قونسولگري روس كه اكراد آن را آتش زده بودند مشغول سوختن بود              

قبل از اشغال آن شهر قونسول روس سرهنگ ياس كه در آن شهر مانده بود ازطرف اكراد بقتـل رسـيده                     
  .گردانيدند اد باالي نيزه در دهات و قصبات ميبود و سر او را اكر

  . مه قواي روس در ناحيه مهاباد توقف نمود و در سمت سردشت و اشنويه اقدام به اكتشاف كرد16روز 
.  قواي سوار به اشنويه نزديك شد و در آنجا كُردان امنيه عثماني و اكـراد قـرار گرفتـه بودنـد                     18روز  

ابراز داشته ولي بزودي روسها آنها را از شهر خارج ساخته و اكراد به  اكراد در آن نقطه مقاومت شديدي       
  .سمت موصل فرار كردند

 مه نزديك اشنويه توقف كرده در سمت مغرب و جنوب اكتشافات بعمـل آورد               19قواي سوار روس    
 مه به سمت شمال حركـت و پـس از طـي دو منـزل راه و عبـور از كـوره راههـاي سـخت                           20و روز   

  . رضائيه رسيد و در اين شهر قريب يك هفته توقف نمودكوهستاني به
  .با اين ترتيب قواي سواره نظام مأموريت خود را كه حركت از كنار درياچة رضائيه بود نجاتم داد



 
حركت توده سواره نظام روس با توپخانه و مسلسل زياد از ميان عشاير تأثيرات عميقي بخشيدو پس                 

ان يعني در پهلو و عقب سپاه روس آرامش كامل برقرارگرديـد و بـراي               از آن تا مدتي در ناحيه آذربايج      
  .روسها مزاحمتي توليد نشد

اينك روسها قادر بودند كه از قواي اعزامي به آذربايجان بكاهند لذا تمـام عـده پيـاده نظـام آن قـوارا                       
رب ايـران   بطرف مالزگرد روانه ساخته و اين تقليل قوا هيچگونه تـأثيري در وضـع آنهـا در شـمال غـ                    

  .نبخشيد
چون قواي سواره نظام مأموريت خود را انجام داده بود فرمانده قفقاز امر داد كه قواي مزبورتماماً بـه                   

  . قفقاز ملحق شود4ناحيه وان حركت كرده و به سپاه 
) اي روسي براي مسافت راه، قريـب هزارمتـر          اندازه( ورست   800اين تاحت و تاز توده سوارنظام كه        

 4 به جناح چـپ سـپاه   قطي نموده بود چون از روي دقت تنظيم شده بود لذا در موقع الحا            مساحت را   
  76».قفقاز كامالً وضعيت مرتب و منظمي را دارا بود

ي كه سپاه ياه كشتار و ويرانگريروايت به بحث در نقل  ، چون   نكردهكامل  كسروي هم اين روايت را      
 به ويـژه    ، نپرداخته و خود را به تجاهل زده است؛        ندنمودوتاز خود اعمال      مسير حركت تاخت  روس در   
قفقاز، كه قواي مسلحي از مسيحيان كُردستان به ويژه ارمني وآسوري تـشكيل داده بـود و در                  فرماندهي  

  .شدند گردان نمييشدند، از هيچ جنايتي رو حمالت به كُردستان پيشاهنگ سپاه مي
  :ي تمدن نيروهاي روس به گفتهكش و قوس در اين 

 ماه مه اكراد اشنويه را نيزگوشـمالي        22ه محض ورود به ساوجبالغ آنجا را قتل و عام نمودند و در              ب«
  77».سخت و بيرحمانه دادند بطوريكه اشنويه تا چند سال ديگر نتوانست قد علم كند

هاي سرشناس كُرد را هم به قتـل رسـاندند ازجملـه     ي اين حمالت جمعي از شخصيت     و باز در ادامه   
اح ساوجبالغي و چند نفري را هم از جمله سمكوي شكاك و سيد طـه شـمزيني رادسـتگير و          قاضي فت 

  .روانه قفقاز كردند
   انتقام آسوريان از ساكنين اروميه 

ها فرار كرده بود، بجـاي او عظـيم الـسلطنه             هنگام رسيدن قواي عثماني، اعتمادالدوله كه همراه روس       
رويدادهاي . ميدان پيكار خونين نيروهاي روس و ترك مبدل شد          منطقه تماماً به   78.حاكم اروميه شده بود   

سـاخته بـود، و ايـن موضـوع     تـر   ي اختالفات ديني، مذهبي و ملي را عميق  هاي كهنه   زخمكينه و   منطقه  
آرامش و امنيت شده بود، نگراني و آشوب تمام منطقه را دربرگرفتـه بـود               سلب  موجب عدم آسايش و     

  .ن هيچ مقام ايراني نبودكه عالج آن وضع آشوب در توا
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بعد از عقـب نـشيني تـرك        . يكي بعد از ديگري حاكمان شد     و عزل   رويدادهاي منطقه، موجب تغيير     
وبازگشت سپاه روس، حكومت ايران يمين الدوله، يكي از شاهزادگان قاجار را بجاي عظيم السلطنه بـه                 

  79.شتحاكميت اروميه گما

 شده  مسلحهم  ها    روستوسط  آزار شديدي شده بودند و      ت جاني و مالي و      اآسوريان كه دچار خسار   
را  وارده بر خـود      ي خسارات   مطالبهآنان  . ، با حمايت سپاه روس جهت انتقام به جان مردم افتادند          بودند
ها بود، به دستگيري كساني پرداخت كه به آسوريان            يمين الدواله هم كه گوش به فرمان روس        .كردند  مي

 در مركزمقامـات  80.ل مردم را ضبط و قريب دو هزار نفر را بـه زنـدان انـداخت      اموا. زيان رسانده بودند  
 القاب و مقام حكـومتي را بـا   81.كردند از اين وضع آشفته براي ثروتمند شدن خود بهره گيرند        تالش مي 

ها هم مناصـب رده پـايين خـود را بـدون در نظـر گـرفتن لياقـت و                      خريدند، آن   پول از دربار قاجار مي    
  82.فروختند ا پول هنگفتي ميشايستگي ب

جات دسـت گـروه و  اي از ارمنيان قفقاز كه به منطقـه اروميـه آمـده بودنـد و            همزمان با اين وضع، عده    
 آشـوب در    83.كردنـد   ريختند و غارت مي      هر شب به دهي مي      آنها ، قاچاق راتشكيل داده بودند    چريك و 

ز غارت و چپاول آسوريان، حكومـت ناچـاراً         اي زياد شد، كه براي جلوگيري ا        اروميه و اطراف به اندازه    
عملـي كـردن    كميسيوني را براي رسيدگي به شكايات از مسيحيان تشكيل داد، و كميسيون درخواسـت               

  :هاي ذيل را كرد خواسته
  . ـ مسلمانان اموال غارت شده مسيحيان را بايد به صاحبان آنان تسليم نمايند1«
 ،هـا  برند بايد در ميسيون روس  و در خانه مسلمانان بسر ميآمدهدر ـ دختراني كه به عقد مسلمانان  2

  .شان تسليم و تحويل گردند آن دختران، به خانواده
 دار شـده و    ان را كـه مهـاجرت كـرده بودنـد عهـده           ـ اهالي بايد غرامت خسارات وارده بـه مـسيحي         3

  84».پرداخت نمايند

هاي  اندازد كه قدر مسلم منظور آذري  ميوقايع را به گردن مسلمانانتقصير هاي اين كميسيون  خواسته
وقـت را بـه گـردن كُردهـا         تقـصير وقـايع آن      اروميه اسـت، در صـورتي كـه نويـسندگان تـرك آذري              

  : است تمدن درحاشيه اين رويداد نوشته85.اندازند مي
  
  .، بسيار مشكل و بلكه غيرقابل حل بودقمسلم بود كه حل مسائل فو«

داشت و در ثاني غارت كننده مشخص و معين نبود ثالثاً معلـوم نبـود               اوالً اموال غارت شده صورتي ن     
  .غارت كننده از مسلمانان بود يا از اكراد، يا چريكهاي عثماني، يا شخص ديگر



 
در مورد دختران مسيحي كه به عقد مسلمانان درآمده بودند، نيز حل مسئله مـشكل بـود زيـرا اگـرآن               

 اند در زمان حال كـه مـسيحيان فعـال مايـشاء شـده بودنـد آن                 دختران به جبر به عقد مسلمانان درآمده      
توانستند از خانه شوهران مسلمان بيـرون آمـده و هـستي شـوهران خـود را، بعنـوان مهريـه                       دختران مي 

تصاحب نمايند و آزادانه به خانه پدر و مادر يا اقوام خودشان برونـد، و اگـر ايـن عقـدها از روي ميـل         
توان زن كسي راباجبار از دستش گرفت و يـا او    است، كه در اين صورت نميطبيعي و عالقه قلبي بوده    

را به زور وادار به متاركه نمود علي الخصوص كه عده زيادي ازاين دختران، از شوهران مـسلمان خـود                    
  .حامله و يا اطفالي داشتند

امـسلمانان  در مورد سوم موضوع پرداخت غرامت نيز مسئله مشكلي بود، زيرا مهـاجرت مـسيحيان ر               
سبب نشده بودند بلكه خود مسيحيان از ترس سپاه عثماني مهـاجرت كـرده بودنـد ازطرفـي پرداخـت                    

  86».بود  ميغرامت و خسارت، آن هم به ميزان غيرمعين در واقع از جمله محاالت

كنـد ولـي    هاي كميسيون مركب، كه نويسندگان آذري آن را نوشته اند ظاهر قضايا را بيان مـي       خواسته
توان از آن بيرون كـشيد، يكـي عمـق مـصيبت و محنـت                 ون يك مدرك تاريخي دو واقعيت را مي       همچ

بزرگي كه بر عموم مردم منطقه و به ويژه بر سر آسـوريان آمـده، و دوم اينكـه، گرچـه آن نويـسندگان                        
 انـد،   تـه  ولي گناه بزرگ رويدادها را شديداً به گردن كُردها انداخ          اند،  دربازنويسي ظاهراً مدعي بي طرفي    

درصورتي كه اين كميسيون نه تنها هيچ جرمي را به كُردها نسبت نداده بلكه بـه هـيچ عنـوان اسـمي از                       
  .كُردذكر نكرده است

هـا بـه     يمين الدوله بركنار شد، اعتمادالدوله كه با عقب نـشيني موقـت روس   ،آشوبپردر اين اوضاع    
هـاي    مي و آشوب، سقوط پول روسي، گرفتاري       عالوه بر ناآرا   87.خوي رفته بود مجدداً حاكم اروميه شد      

منات روسـي بـه نـصف تقليـل         ارزش  كه در وضع زندگي مردم تأثير گذاشت، گرچه         شد  بدتري ايجاد   
خريـد و  سـتد و  در بـازار دادو بـا آن  هاي روس با زور با همان نـرخ سـابق       يافت، ولي افسر و سالدات    

  88.ازرگانان شدكردند و اين امرموجب ورشكستگي تعدادي از ب فروش مي

   كوچ جمعي آسوريان از حكاري به اروميه 
در ماه اوت عقب نشيني جمعي آسوريان از سرزمين ديرين خود، به طرف مناطق تحت تـسلط سـپاه                   

بايـست   هاي حكاري به راه افتاد مـي  اين كاروان بزرگ طوالني كه از كوه. روس در مرز ايران شروع شد  
دشمنان را طي كند، و در راه احتماالً با نيروهايي مقابله كننـد كـه راه           كيلومتر از ميان خاك      100بيش از   

آسـوريان در ايـن     . را بر آنان بندند، كاروان به حركت افتاد و در طول راه دچار جنگ و درگيري شـدند                 
جنـگ، رنـگ   .  و غارت احشام و دارايي و ويراني روستاها دريغ نكردنـد       هاكُردقتل عام   عقب نشيني از    
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خواسـت قـوم      كـشيد، و هـر قـومي مـي          ني به خود گرفت و هيچ كدام از ديگري دست نمي          ديني خوني 
  . بنياد نابود كندديگررا از
 بـا    سـپتامبر در باشـقال     15چرنوزوبـوف در    .  رسـيد  هـا اين كوچ بزرگ در آغاز سپتامبر به مرز       امتداد  

ي روس    سـركرده . رددماند و به قوچانس برنگـ     بمارشيمون ديدار كرد و درخواست نمود كه در همانجا          
كم كـم   ، مارشيمون   گيردخواست آسوريان را در مناطق مرزي چون سپري در برابر سپاه ترك به كار                 مي

تا از حكومت آلمان درخواسـت      كند  شد، خواست هيئتي را به تهران اعزام           نااميد مي  ها  از حمايت روس  
 ايـن خبـر مقامـات نظـامي         89.نـد كنبرقـرار   آشـتي   نهايتـاً   شود بين آنان و حكومت ترك ميانجگيري و         

وديپلماسي سياسي روسي را در تنگنا قرار داد، بـه پيـشنهاد آنـان، از گـران دوك نيكـوالي نيكـوالويچ                      
 او را جهت گفتگوي سياسـي       1915در دسامبر   به وي   مارشيمون و اطمينان    دلنوازي  خواستند كه جهت    

وهي از سران آسوري با قطار راهي تفلـيس         مارشيمون با گر  . ونظامي به دربار خود در تفليس فرا خواند       
هـا عكـس وي و تـاريخ ملـتش را مـنعكس           شدند و در آنجا مورد استقبال گرمي قرار گرفتند، روزنامـه          

  .كردند
مارشيمون و نيكوالي در گفتگوهايشان توافق كردند كه آسوريان در پناه روسيه و دول متفق درجنـگ       

و يك نيروي مـسلح را تحـت نظـر سـپاه روس     نمايند جاد و براي خود دولتي مستقل را اي    كنند  شركت  
ماهيانـه   ،طرف روسي از آسوريان قول گرفت كه ايران را تخليه نكنند و او هم در مقابـل                . تشكيل دهند 

 روبل، و همه افـراد بزرگـسال   500مارشيمون خود ماهيانه .  تمامي آسوريان در نظر گرفتي ثابت حقوق
و كـرد   توافـق را قبـول      اين  انجمن وزيران روس    . كردند  دريافت مي   روبل 3 روبل و كودكان     6آسوري  

در ايام مـذاكره، تـزار روس نيكـوالي دوم،          .  محسوب داشتند  هاي متفق   آسوريان را متحد خود و دولت     
ي به مارشيمون فرستاد، تزار آرزوي خود را ابراز نمود كه پاتريارك و قومش به زودي و بـا فـتح                     فتلگرا

  90.ردندبه سرزمين خود برگ

  :نيكيتين كنسول دوم روسيه در اروميه، خود در اين باره نوشته است
 سيل قبايل نستوري مارشيمون پـس ازمقاومـت   1915متأسفانه در همان اوقات كه مقارن بود با پائيز       «

ها مجبور بترك كوهستانهاي خود شده و بطرف اين ناحيه سـرازير گرديـد و بـر     دليرانه با كُردها و ترك    
ناچار براي مساعدت پناهندگان وجهي درخواست كـردم و بيمارسـتاني           . ضاع آشفته سرباري شد   اين او 

براي جلوگيري امراض مسريه داير نمودم عقب نشيني نستوريها بطرف صفوف نظامي ما اوضاع سياسي               
ز ها جنگيـده بودنـد اگـر رسـماً ا     را مختل كرد زيرا كه اين طوايف كوهستاني مسلح كه با كُردها و ترك     

ها نشده اقالً از طرف فرماندهي نظامي ما تشويق و تحريك شده بودند و                طرف ما دعوت بجنگ با ترك     



 
گرديدنـد و حـق داشـتند كـه      بنابراين خواه و ناخواه ازجمله متحدين شكست خورده ما محـسوب مـي           

ز آن  از طرفي هم مسلم بود كه روسيه در جنگ با تركيـه مقاصـد خـود را كـه ا                   . بقشون ما ملحق شوند   
كند و بالضروره بايد در مقـدرات قبايـل آسـور مخـصوصاً آن         جمله استخالص ارمنستان بود تعقيب مي     

از طرفـي هـم مـسلم بودكـه         . دهـد دخالـت داشـته باشـد         قسمتي كه جمعيت واليت وان را تشكيل مي       
كـرده و در    مارشيمون بتفليس رفته و با گران دوك نيكال راجع بĤزادي و استقالل قبايل آسور مذاكراتي                

عالوه بر نستوريهاي تركيه كـه انتظارداشـتند بعـد از جنـگ             . نتيجه با آسايش خيال مراجعت كرده است      
آزاد و مستقل گردند آن عده هم كه تبعه ايران و در اروميه مسكن داشت صرفنظر از اختالف مـذهبي از    

د از جنگ تغييراتي در اوضاعشان      ها نيز كه چند هزار نفر بودند اميدواري داشتندكه بع           همان نژادبود اين  
اي از آنها كه در طي دو نسل در تحت نفوذ و              عده.روي دهد و از تحت تسلط دول مسلمان بيرون روند         

تربيت ميسيونها بودند كشيش و آموزگار ودكتر شده و از حيث فهم و شعور بر ديگران برتري داشتند و                   
شواي ملـت آسـور شـده و در تحـت سـپر روسـيه               مايل بودند كه در اين نهضت بيداري ملي قائد و پي          

  91».عمل در آورند آرزوهاي خود را بمرحله

 

  : بخش پنجم
  تأثير وقايع داخلي روسيه بر آسوريان 

  انقالب اكتبر
تقسيم ارضي عثماني و ايران، سر همزمان با مذاكرات مخفي سايكس ـ پيكو و سازانوف در توافق بر  

ي  ر كُردستان به اوج شدت خود رسيد، سپاه روس در تركيه همه د1916ها در تابستان     لشكركشي روس 
در ايـران هـم بـه سـوي         . نواحي كُردنشين شمال كُردستان، ارزروم، ارزنجان، وان، بتليس را اشغال كرد          

 همزمان بـه    و، تا با سپاه بريتانيا در خاك عراق كنوني ملحق            كردند جنوب كُردستان به سرعت پيشروي    
نـواحي كُردنـشين ايـران در آذربايجـان، موكريـان، سـنندج، كرمانـشاه               .  گردنـد  واردهم  واليت موصل   

در جنوب كُردستان خـانقين و پنجـوين و روانـدز           . تاقصرشيرين يكي بعد از ديگري به تصرفش درآمد       
پيش قراول سپاه   راكامالً اشغال كرد، در اين پيشروي سپاه روس، قواي مسلح مسيحيان، به ويژه ارمنيان،               

رسـيدند، انتقـام قتـل عـام           و با عصبيت و كينه شديد به هر جاي كُردستان كه مي            ندحمله بود م  در هنگا 
در ايـن عمـل، فرمانـدهان روس هـيچ          . گرفتنـد    ارمنيان تركيه را از مردم اين نقـاط مـي          1915وحشيانه  

ن، چـه   ها به سازماندهي آسوريا      طبق توافق مارشيمون و گران دوك نيكوال، روس        92.كردند  ممانعتي نمي 
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 1917تـا آغـاز سـال       . كردنـد   آناني كه ازحكاري آمده بودند و چه آناني كه در اروميه بودند، اقـدام مـي               
  93.شد كه تنها تحت فرمان سپاه روس به كار گرفته ميكردند لشكري كامالًمسلح در اروميه را ايجاد 

ولـي  .تزار ساقط شد   كه انقالب داخلي روي داد، دولت مركزي روسيه سقوط كرد، و             1917در فوريه   
 وسيعي كه در بهـار  تهاجم. ادامه دادبه جنگ با اين حال رژيم جديد همراه متحدين بريتانيايي و فرانسه      

 به طرف موصل شروع شده بود تا به نيروي بريتانيا ملحق شود، با وجود رويـدادهاي داخلـي تـا                     1916
ي خانقين بهم  س در مدتي كوتاه در جبهه    در ماه آوريل نيروهاي روس و انگلي       94. ادامه يافت  1917پاييز  

  95.رفت ميفروپاشي پيش رسيدند، ولي انقالب آنچنان در ارتش اثر كرده بود كه به سوي پراكندگي و 

   آشفته شدن وضع اروميه 
بهـار و تابـستان     . سابق ادامه يافـت   كما في ال  نيروهاي اشغالگر روس با كُردها،      رفتار ظالمانه   در ايران   

 به كُرد و آذري به حدي رسيده بود كه در ماه مه، زماني كه ژنرال وادبولسكي فرمانـده                   ستم نسبت 1917
و محكـوم   اش را به سـرزنش        روزانهكاري  ي    برنامهماده  سپاه هفتم شد، همين كه به اروميه رسيد اولين          

ين رفتارها  و پيامدهاي اخطراتدرباره  كرد، و   با كردها و آذريها      سربازانش    زشت و ظالمانه   رفتاركردن  
شود، و آنان را به پيروي از اصول عـدالت و احتـرام تـشويق كـرد، كـه                   ن منجر به آشوب     هشدار داد كه  

ي نظامي فرانسه در مقـر فرمانـدهي قفقـاز در              وابسته 96.همچون هم وطني صديق و شجاع رفتار نمايند       
دانيال متي، در تحقيـق خـود   .  در منطقه اروميه انجام داد اتي را تحقيقسفر   يك   1917هاي مه و ژوئن       ماه

را چنـين نقـل     مطلبـي    از زبـان او      »هاي سپاه هفتم مستقل قفقاز بامردم كُرد        چگونگي رفتار ژنرال  «براي  
  :كند مي
 كه دراروميه    را هاي ميسيون آمريكايي     كمك تامقامات سپاه روس حتي زحمت آن را بخود نداده،          ... «

به آنهـا  هايي كه در تنگ دستي سخت دست و پامي زدند، در دسترس بود، و براي تأمين احتياجات كُرد       
بـه منطقـه    ورود  اجـازه   دليـل منطقـي     من خود براي ميسيونرهاي آمريكايي كه تاكنون بـدون          ... رسانندب

به منطقه مذكور را از ژنرال فرمانده سپاه هفتم رادريافت     آنها  شد، اجازه رفتن      نميداده  به آنها   ساوجبالغ  
ين كمك از طرف صليب سرخ روسي و ميسيون آمريكايي در خـارج منطقـة تقـسيم                 سرانجام ا ... داشتم

در ايـن شـهر كـوچكي كـه شـمار زيـادي از              ... به ويـژه در سـاوجبالغ     ... نشدة اروميه، صورت گرفت   
  97».پناهندگان كُرد بودند و دچار فقر شديدي بودند

و معزالدولـه  كرد ت اروميه بركنار در اين زمان حكومت ايران، اعتمادالدوله طرفدار روس را از حاكمي        
هنگامي كه سپاهيان روس مشغول عقب نشيني به وطـن خـود بودنـد، بـه                . شتمعين را بجاي وي گما    

  :ي نيكيتين گفته



 
كردنـد،    خوردنـد و اسـتراحت مـي         هزار سرباز روس در اروميه مانده بودند، كه خوب مي          80قريب  «

در هنگام عقب نشيني هم اموال غارت شـده را          . غارت كنند كارشان تنها اين بود، كه بازار كساد شهر را          
ها و وسايل نظامي و هر چيز ديگري كه داشتند، حتـي تفنـگ و فـشنگ را هـم                      با البسه نظامي و چكمه    

  98».فروختند

قيمت منـات روس بـه قـدري       . خواستند مايحتاج راه را خود تأمين كنند        سربازاني كه برمي گشتند مي    
خواستند با نرخ سابق جنس بخرند، ولي مغازه         سربازان روس مي  .  نصف رسيده بود   تنزل يافته بود كه به    

به همين علت هر روز در بازار دعوابه راه         . داران اروميه و مردم حاضر نبودند با اين قيمت آن را بگيرند           
ريختنـد  ها به بازار  سالدات1296 تيرماه 14 ـ  1335 رمضان 16 كار به جايي رسيد كه در ظهر 99.افتاد مي

مردم از ترس جان خود، بازار      . يك قزاق ايراني كشته و يكي هم زخمي شد        . و مشغول تيراندازي شدند   
ها را شكستند، هرچيز قيمتـي        دكان. سالدات و قزاق خالي بودن بازار را غنيمت دانستند        . را خالي كردند  

ي از شب بازاراروميه را آتـش       ها تا پاس    را كه به دست آوردند به غارت بردند و براي مخفي كردن تاراج            
  100.زدند

 نفره مردم اروميه كـه بـراي        87ي    براي ترسيم سيماي زندگي مردم منطقه قسمتي از متن شكايت نامه          
 بـه  1917 ژوئـن  1335/30 شـوال    10 آن عـصر در شـماره        »تجدد«ي    وليعهد ايران نوشته اند و روزنامه     

  : استايت نامه آمدهكنيم در اين شك چاپ رسانده بود در اينجا تكرار مي
 امكنـه و  قدر ظرف سه سال اخير از قتل و نهب و غارت و خـسارت و هتـك نـواميس و احتـرا          ... «

مصائب عظيمه و اجحافات گوناگون و تعديات شرم آور كه بيان و بنـان از عـرض و اظهـار آن دچـار                       
عه هرذيروح از استماع    خجلت و شرمساري گردد و تعداد آنها گنجايش اين ستونها را نداشته و قوه سام              

آنها عاجز و عشر عشير گوشزد كسي نشده است، صبر كرده ايم و جراحات دل سوخته خودمـان را بـه                     
اين شاد و خرم نمائيم كه الحمدهللا از بيداد و مظالم دوره استبداددولت همجوار رستيم ايشان هـم داراي                   

  .حكومت مشروطه شدند
قوم نجيب روس بجذب قلوب اهالي ايران مـشغول وديگـر           و ادعاي اتحاد و اخوت را نموده عقالي         

از امثال تعديات سابقه خالص شديم ناگهان آن چه در دوره منفوره استبداد انتظـارنمي رفـت در زمـان                    
 رمضان يك ساعت به غروب مانده يك نفـر سـالدات   14آزادي بمنصه ظهور در آوردند روز چهارشنبه  

 سه نفر را بـضرب گلولـه مقتـول و    )چهار راه شاپورفعلي(ال و روس بدون جهت و گفتگو در دروازه با      
روز پنجشنبه بخشعلي خان نام را دردرب خانه اربابش حاجي عزيز خان امير تومان بقتل               . مجروح نمود 

 رمضان به بازارريخته و چند تير تفنگ انداخته يك نفر قزاق ايراني را كـشته و                16روز جمعه   . رسانيدند
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نمودند درحال بازار از وجود مردمان بكلي خالي گشت اول از كاروانـسراي شـجاع   چند نفر را مجروح    
 تجار و صرافها و غارت مال و نقود گذاشته و بكلـي غـارت و                قالدوله بناي شكستن حجرات و صندو     

هاي التعـد حمـل       ها دست تطاول گذاشته با عرابه       ها و دكاكين و تجارتخانه      تاراج و هكذابر ساير راسته    
دند در اين اثنا وقت عصر بواسطه حكومت جليله و كارگذاري از قونسولگري و رياسـت قـشون       نمو  مي

جمعي از  (روس تقاضاي امنيت نموديم و ايشان هم وعده امنيت بواسطه معاون و حكومت وكارگزاري               
 دادند حتي خواستيم كه بقية السيف اموال و دفاتر خودمـان          ) محترمين شهر كه جهت مذاكره رفته بودند      

را اخراج نمائيم نظاميان مانع شدند و گفتند باقي اموال درامان و حفظ بازار بعهده خودمان است برويـد                   
و آسوده شويد، بر حسب اميدواري ايشان ناگزيرهر كس در خانه خود با سوز استخوان و عـدم امنيـت                    

نفـت و  ) تلمبه هـا (خانه ساكن شديم چند ساعت از شب گذشته ناگاه بعد از غارت دلخواه با ناسوسها         
ها و دكـاكين پاشـيده و آتـش زده بـازار و مافيهـا را همچـو دل صـاحبانش چنـان          اجزاء را بتمام راسته 

  ...سوختند كه اثري باقي نماند
مـا اهـالي آن شـب راسـحر         . آنروز مفهوم و تضع كل ذات حمل حملها باين سوخته دالن واضح شد            

 الطاقه كـه   قخر شب مفلس و بي چيز با اين غمهاي فو         كرديم در حالتيكه همه اول شب مستطيع و در آ         
ها بي كار و سرگردان و اكثرماها شب را گرسنه بـسر              تمام ثروت بيغما رفته و خودمان در خانه و كوچه         

بريم، باز از خانه و اهل و عيال و ناموس خودمان امنيت نداريم واز اين حركـات نظاميـان بـه تهـور                         مي
 از قريه علي آباد تازه كند 19 ـ  18ه بناي تطاول و تاراج بدهات گذاشته اند جيلوها و ساير اشرار افزود

 قريه يورقانلو را بعد از غارت آتش        .اند  سي و يك نفر مقتول و مجروح و دارائيت ايشان را تاراج نموده            
اراج و آتـش  زده اند و از قريه زينالو چهار نفر كشته وتاراج نموده اند و قراء لور ـ باالجو و خانقاه را ت 

زده اند و هكذا قراء خنجر قشالقي و دارقالو و تيز خراب و غيره كه تعداد قراء وعـده مقتـولين باعـث                       
تطويل است كه در هر يك بتفاوت مقتول و آتشكاري و تاراج كرده اند و در قريه ديكاله كه در اراضـي          

ها هـر     نموده اند و از هر خرمن     شهر واقع و مسكن مسيحي است يكنفر سواره ايراني را مقطعة االعضاء             
برند، در اين موقع رفع حاصل با اين وضع ناگوارنمي            چه دستگيرمي شود جيلوها اين ملت سرسري مي       

دانيم ما اهالي سرگردان و بي سر و سامان وقت زمستان سهل است حاليه چه خواهيم خورد كه اقـالً از                     
  101»...گرسنگي نمرده باشيم

هـاي چنـد نقطـه ماننـد روسـتاهاي بيكـشلو،              سوريان و ارمنيان در پاسگاه    در اين اوضاع تعدادي از آ     
هـا خـود شـبانه        ولـي آن  . باراندوزچاي، روضه چاي، براي برقراري آرامش و امنيت مستقر شده بودنـد           

اي روي داد و آن اينكه يك ارمني و يـك             در روستاي صفرقلي كندي واقعه    . كردند  روستاها را غارت مي   



 
اين واقعه وضع منطقه را بيشتر آشفته كرد و به دنبـال آن چنـد واقعـه ديگـر هـم      . دروستايي كشته شدن  

اي   نيكيتين در اين باره اعالميـه     . ، مداخله كردند  گسترش نيابد بيشتر  ناامني  ها براي اينكه      روس. روي داد 
 وداد  خبر  در اعالميه از ايجاد آشفتگي      .  چاپ كرد  »اهالي محترم اروميه و اطراف    «زبان تحت عنوان    4به  

روستائيان را به آرامش دعوت كرد و اينكه تعدادي مسيحي كشته شده انـد و بـه نـام فرمانـده روسـيه،                       
گوش به حرف مفسدين ندهند، كه      ... «: كند  كند و درخواست مي     كساني را كه آشوب بپا كنند تهديد مي       

  102»...خواهند عامل دشمني و خصومت در ميان مردم شوند مي

  :گويند كنند، مي  را به نوع ديگري نقل ميقي واقعة فونويسندگان ايران
 رفتـه   )در قريه صفر قلي كندي    (يپرم نام كه خود پروستاو نازلو چائي بود شبانه بخانه وهاب سلطان             «

نمايد، چون وهاب سلطان قادر بتهيه و تأديه وجه نقد نبوده ناچار فرار               و از وي سيصد تومان مطالبه مي      
براثر تيراندازي وهاب سلطان و خـود  . كنند نمايند و تيراندازي مي رم او را تعقيب ميكند، اما كسان يپ     مي

  .) شمسي1296هاي تيرماه  نيمه(شوند  يپرم از پاي درآمده و كشته مي
بهانه اين كه يپرم بر اثر تيراندازي وهاب سلطان كشته شده تمامي اهل خانواده وهاب               ه  سواران يپرم ب  

فرداي آن شب كه خبر قتـل       . زنند  كنند و بعد آتش مي      اش را غارت مي     ند و خانه  رسان  سلطان را بقتل مي   
دهند، برادر يپرم با چنـدين سـوار بـراي آوردن جنـازه يپـرم بـه ده مزبـور            برادرش اطالع مي  ه  يپرم را ب  

 اين  گويا بعد از  . نمايند  و غارت مي  عام  كنند آن ده را قتل        رود و در مسير راه از هر دهي كه عبور مي            مي
گـردد بـه گفتـه تمـدن،          آنگاه به شهر بر مي    . خواهند دست از اين قتل و غارت بر دارد          اعمال روسها مي  

  103».نيكيتين، اين اعالميه را براي پوشش اين واقعه پخش كرده بود

، بـدون اينكـه مقامـات ايرانـي         نـد هـر روزه بود   وقايع  در منطقه   ... غارت، دزدي، قتل، و آتش سوزي     
تـرس و نفـرت و كينـه در درون          . ، و يا اينكه نظاميان روسي بازخواست شوند       نجام دهند ابتوانند كاري   

  .شد مردم انباشته مي
  ها به وسيله قواي مسلح آسوري  روسوجود خالء پر كردن  

شكست   صفوف ارتش روسيه را به كلي بهم زد، گرچه نيروهاي انگليس در عراق           1917انقالب اكتبر   
ها در محاصره     روسحمله مشترك   ، و بغداد را اشغال كردند، ولي         آوردند ردسختي را به اردوي ترك وا     

هـاي    سـربازان در بخـش    . شد  درون سپاه روس بيشتر مي    در  ، چون هر لحظه آشفتگي      موفق نشد موصل  
خواسـتند بعـد از       و مـي   ندداد ميهاي نظامي تشكيل      ارتش كميته هايي براي نظارت فرماندهان و تحرك       

جمعـي شـروع    دسـته و دوري از وطن به ميان اقوام خويش برگردند كم كم فرار             چندسال جنگ خونين    
فرمـان و ديـسيپلين نظـامي فرمانـدهان را اجـرا            سـربازان   و  خـورد     لشكر روس بهم مـي    و صفوف   شد  
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آشفتگي صفوف نظامي در جبهه قفقاز و كُردستان، فرماندهان انگليسي و فرانسوي را دچـار               . كردند  نمي
 اين دورنمـا در مـذاكرات اسـتراتژي متفقـين، در رابطـه بـا خاورميانـه مـشهود شـد،                      .نگراني كرده بود  

كه يكي از مهم    . هاي متنوعي را تدارك ديدند      فرماندهان متفقين براي پر كردن خالء ارتش روس، برنامه        
ل اي بود كه در ماه سپتامبر، چندروز قبل از پيـروزي انقـالب اكتبـر روسـيه، ژنـرال نيـس         ترين آن برنامه  

نيسل در اين برنامه چندين شيوه مؤثر را پيشنهاد         . فرمانده ميسيون سپاه فرانسه در روسيه آماده كرده بود        
  :كرده بود، كه در آن ميان گفته بود

هاي سياسي و     موفق باشد به شرطي كه ابتدا روي فتنه و توطئه         تواند     مي ها  هر اقدام جنگي عليه ترك    «
قـبالً  متفقـين   . گذاري كنيم و از ايـن راه وارد شـويم           ند مليتي سرمايه  تحريك اقوام در اين امپراطوري چ     

 به اين سياسـت ادامـه   » استكُردستان از آن كُرد«اعالم   بايد با» استعربستان از آن عرب«ند  اعالم كرد 
تواند در جبهه قفقاز و در زماني كه به يقين عمليات نظامي روس،               اين اقدامي مؤثر است، كه مي     ... دهند

هـاي روس بـراي جلـب         چـون همـه تـالش     ... دهد به كار گرفته شـود       زش سابق خود را ازدست مي     ار
  ».تواند به ما كمك كند  مياند كردهدر اينجا چپاول و كشتاري كه قزاقها ... حمايت كُرد موفق نبوده

در وان  كُردها، پيشنهاد كرد، كه نماينـدگان متفقـين         درباره  ژنرال نيسل براي انجام اين سياست جديد        
  :و گفته بود كهتشكيل جلسه دهند 

سـابقه تـاريخي    از  گرچه دشمني ديرينه ميـان ايـن دو قـوم           . ارمنيان در اين راه ياريمان خواهند كرد      «
، ولي ارمنيان پي برده اند كه، وجود كُردستاني مستقل تضميني جديد براي اقدام مستقيم               برخوردار است 

  104».اي نزديك خواهد بود  آيندهاقوام و ايجاد ارمنستاني خودمختار در

رئـيس انجمـن فرانـسوي      . ي گفتگو و بحث مقامات متفقين قرار گرفـت          اين موضوع در صدر برنامه    
پيشنهادي نيسل بـه وسـيله      نظرات   جواب   بارهي مراكز سياسي فرانسه را در       ازطريق مارشال فوش، همه   

  : اين چنين اطالع داد1917 ژانويه 13تلگراف در
  
اي انـدك   يل خود پي برده كه جلب همكاري مداوم ارمني و تمامي مسيحيان قفقازهزينه رژيم در تحل  «

و در مقابل هم ابراز دوستي با ايالت كُرد هم حس دشمني مسيحيان را در برابـر مـا برمـي                     ... دربر دارد 
 واضـح   اي كـه در گـزارش ژنـرال نيـسل           رسد كه اگر طبق برنامه      لذا در اين كار آيا به نظر نمي       ... انگيزد
با همه اين موارد رژيم     ... آشكارا موافقت به ايجاد كُردستان مستقل شود، و امري انجام پذيرباشد          ... است

در نظر دارد كه با بهره مندي از توانايي كه در دست دارد، كمك نظـامي قبايـل كُـرد را هـم بـه دسـت                           
  105»...كور اعزام داشتتوان كلنل شاردين را براي يافتن راه گفتگو با سران مذ و مي... آورد



 
هـا اسـت      هاي مارشال فوش به ژنرال نيسل نسبت به كُردها، نوعي جـايگزيني خـالء روس                راهنمايي

  .گذارد وهيچ ابهامي در سياست كُردي متفقين را باقي نمي
انقالب اكتبر ديسيپلين نظامي را در صفوف ارتش روسيه باقي نگذاشت، و اين امر تأثير مـستقيمي در                  

 تقليل فشار نظامي كشورهاي متفق در ميادين مهم رقابت دو طرف درگير در جنگ رامـي            وضع جنگ و  
نمايندگان نظامي انگليس و فرانـسه در  . شد هر لحظه نيروهاي نظامي روس بيشتر از هم پاشيده مي       . كرد

 ناشـي از  كردنـد كـه       مـي بيشتر احـساس    اين خالء را    كردن  تفليس، مقر فرماندهي جبهه قفقاز، لزوم پر        
، سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه براي پر شدن اين خالء تالش درسازمان دهـي    بودضعف سپاه روس    

  .و تسليح قواي مسيحي، به ويژه آسوريان نمايند
   تشكيل قواي مسلح آسوري 

  :نويسد نيكيتين در اين باره مي. انقالب اكتبر موجب هراس آسوريان شد
عمليات جبهه مسيحيان را بوحشت انـداخت ناچـارهيئتي   بي نظمي و شورش قشون روس و متاركه     «

 به تفليس رفت و از زمامداران دولتي درخواست حمايـت نمـود، پـس از ورود ايـن                   1917در ماه اكتبر    
هيئت بالفاصله ژنرال لبدينسكي فرمانده قشون قفقاز تلگرافي بمن اطالع داد كـه تـصميم گرفتـه شـده                   

هاي نظامي متحدين هـم ماننـد شـاردينيي و            البته آتاشه ( شود   است كه در اروميه قشون مسيحي تشكيل      
ايـن تـشكيل جديـد بايـد        ) كاپيتن مارچ و ماژور استكس و كلنل پيك هم با اين تصميم موافقت دارند             

عالوه بر تأمين مسيحيان عمليات جبهة ترك را هم تعقيب كند از طرف متحدين هم وعدة مـساعدتهاي                  
فاصله سـه نفرافـسر فرانـسوي شـروع بـه تـشكيالت نمودنـد، امـا كلنـل          فني و مالي بما داده شد و بال      

شاردينيي در موقع مالقات در اروميه بمن اظهار داشت كه شركت دولت فرانسه در اين تشكيالت تـازه                  
موقتي است زيرا كه ايران و قفقازجزء منطقه عمل انگليس شده است و ژنرال دنسترويل بايـد در امـور                    

  106».كنداين دو كشور دخالت 

كردند كه به هر قيمتي شودهمكاري  تالش مي . متفقين كه هر زمان به همكاري مسيحيان نيازمند بودند        
 سـال   آغازدر   و   1917 كاپيتان گريس كه افسر رابط ارمنيان در وان بود، در اواخر             107.آنان را جلب كنند   

اي كـه بـا سـران         در جلسه . ت انگلستان جهت ديدار مسيحيان اروميه به آنجا رف        دهنماينعنوان   به   1918
آسوري داشت، نيكيتين، سونتاك نماينده پاپ، دكتر شيد كنسول افتخاري آمريكا و دكتر كوژل مـسؤول                

در كنفـرانس صـلح آينـده       «گـريس بـه آسـوريان وعـده داد كـه            . بيمارستان فرانسويان حضور داشـتند    
 و در مقابل درخواست كرد »رفتدرپاريس، سرنوشت ملتشان به بهترين شيوه مورد بحث قرار خواهد گ         

كه قواي مسلح تشكيل دهند و وظيفه حفاظت ايـن منطقـه را كـه از دريـاي سـياه تـا بغـداد بـه طـول                            
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از قبيل اسـلحه، پـول، كـادر، و حمايـت را            را  انجامدبه عهده گيرند، در ضمن قول داد، مايحتاجشان           مي
ماندهي اين تشكيالت جديد بـه اروميـه         افسر روسي براي ساز    250تأمين خواهدكرد، همچنين قرار شد      

  108.آيند

هاي   آيا رهبري آسوريان به اين تغييرات عميق كه در روسيه و سياست شوروي در قبال جنگ ودولت                
ايران و عثماني روي داده بود پي نبرده بود، در مدتي كه مـشغول جمـع آوري و سـازماندهي نيروهـاي                      

يني نيروهاي روسيه از جبهه آن را بـه وجـودآورده           ارمني و مسيحي جهت پر كردن خالئي كه عقب نش         
بود، آقا پطروس دومين شخصيت مهم آسوريان بعد از مارشـيمون، بـه مناسـبت تـشكيل قـواي مـسلح                     

سازد كه همچنان متكي به حمايت        ي كارشان بود، آشكار مي      آسوري در يك سخنراني طوالني كه برنامه      
  :نويسيم اريخي متن كامل سخنراني را ميدر اينجا به عنوان يك سند ت. ها هستند روس

زادگاه ما با خون برادران ما رنگين شده دهات و قراء محو و نابود گشته، اكثـر                 ! برادران آسوري من    «
آنها سوخته و از بين رفته، مال و مواشي ما يكـسره پراكنـده و كليـساهايمان بـه دسـت اكـراد وتركـان                         

  .بصورت مخروبه در آمده است
كنيم كه هزاران هزار      پذيرد، مشاهده مي     وحشيت جگر سوز كه عقل حتي تصور آن را نمي          اكثر ما بĤن  

ها و اكراد در راه حفظ آئين و مليت ووطـن خـود،                در دست ترك   )خرستيان(جماعت و سلسله بي كنا      
  .كشته شدند

كـه  )وسـيه ر(ها و اكراد خالصي يافته در گنجهاي مادر مـا          هزاران هزار آسوري ما، از زير خنجر ترك       
دانيـد كـه روسـيه در          آيا مي  109آنان را تا امروز مانند فرزندان خود حيات بخشيده است پناهنده شدند،             

؟ پس در اين صورت برشما است كه نـسبت          !نمايد  باره شما مثل يك مادر مهربان با اطفالش، محبت مي         
تـوان    كنيـد همچنـين نمـي    اخالصمندانه، ابراز صداقت نمائيد، هر روز به ملت روس دعا)روسيه(به او  

فراموش كرد سفارت آمريكا را در اروميه كه بيش از پانزده هزارجماعت ما را از متقابلـه كُـرد و تـرك،                      
  .نجات داده و قريب ششماه آنها را خورانده و پرورانده است

از خدا بخواهيد كه مادر ما، روس، قدرت خود را از دست ندهد و بهمين بزرگي و عظمـت وابهـت،                
 كه دركشورهاي ترك و ايران )مسيحيان(دانيد كه جماعت خرستيان  آيا مي! برادران من .  ابد باقي ماند  تا

ترسـيد، يكنفـر از       ها نمـي    نمايند، و هر گاه حكومت اسالميه اين دو مملكت، از قدرت روس             زندگي مي 
 پـس همـواره شـما را    !توانستند در اين دوكشور زيست نمايند  نمي)آسوريها ـ جيلوها ـ مسيحيان  (آنان 

در اين ايام، در راه حق، با دول حـق كـش            ) روسها(الزم است كه به نظاميان وس دعا كنيد، زيرا ايشان           
جنگد دول معظمه فرانسه ـ انگليس ـ ايتاليـا ـ ژاپـن ـ        آلمان ـ اطريش ـ مجار ـ عثماني و بلغارستان مي   



 
بنظاميـان آنهـا نيـز الزم       . نمايند  ك مي روماني و يك مشت ملت غيور سرب كه متفقين روس هستند كم           

  .است ياري نمود
هاي از دسـت داده خـود    هاي خود برگشته، بزمين     محقق است كه پس از غلبه، ماها مجدداً به مخروبه         

رفته، زندگي نوي تهيه كرده با فراغت حال خواهيم زيست دعا كنيد به سرپرست وروحـاني بـزرگ مـا                    
كوشد تا وسايل آسايش مارا، كه رهائي يافتن از ظلم و  عادت ما مي كه شب و روز در راه س   )مارشيمون(

  .ستم مسلمانان است تأمين نمايد
شما وظيفه داريد كه دوشادوش سربازان روس بجنگيد و در تمام مراحل جنگ مواد زير        ! برادران من   

  .را رعايت و بموقع اجرا بگذاريد
تواند دشمن را مقهور ومغلـوب    بدان كه فقط او مي ـ خدا را بشناس و در هر موقع او را بياد آور و 1
  .سازد
  . ـ هر يك از نظاميان را الزم است كه تندرست ـ غيور ـ با اراده و صادق و با شرف بوده باشد2
 ـ بمير در راه حفظ وطن و روسيه مقدس، اگر زنده ماندي اينست شرف و افتخار حقيقي، كـه هـر    3

اي و بشرف يادگاري نام نيك وافتخـار، نايـل            و عمل مقدس نموده   آينه زندگي خود را وقف نيكوكاري       
  .شده اي

 ـ خود بمير تا زندگي رفقاي خود را از چنگ مرگ خالصي داده باشي تـا رفقـا نيـز، در روزهـاي      4
  .سخت ترا نجات دهند

رد خـصومت، كارآسـاني   توان دشمن را جري ك  يك ترس مي ـ هيچوقت مترس، همواره بترسان، با 5
  .نيست

 ـ جنگ را براي مكافات نبايد كرد، بلكه از روي غيرت و شهامت و تعـصب بايـد جنگيـد، درايـن      6
  . خود ميدان رزم را ترك نكنقصورت، بدون اجازه ما فو

  . ـ مردم غير نظامي را اذيت نكن، به افراد بدون سالح شليك ننما، اطفال و زنان را مكش7
  . بياور تا انعام بگيريق را زنده به نزد مافو ـ از كشتن اسير صرف نظر كن، بلكه اسير8
 ـ الزم است كه دايم به حفظ تفنگ خود بكوش و آنرا تميز نگهداري كن زيرا از اسلحه فرسـوده و   9

  .زنگ گرفته كاري ساخته نيست
 ـ فشنگهاي خود را بيهوده بكار نبر، آنها براي تو ارزش زياد دارند در ساعات و روزهـاي وخـيم    10

  .خورند بدرد مي
  . ـ هر كس اين اعمال را انجام ندهد مجازات خواهد ديد، قانون روسها سخت است11
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  . ـ بپذير اين دستورات را، تا در زادگاه خود خوار نگردي و قوم خود را رسوا نسازي12
 ـ از غارت كردن بپرهيز، زيرا غارتگران نه تنها در نظر غارت زدگـان بلكـه در نظـر عمـوم ملـت       13

گردند، از طرفي غارتگران باعث انهدام قدرت خود و همقطاران خود شده، پيروزي وموفقيـت                رسوا مي 
  .دهند را از دست مي

 ـ فراموش نكنيد كه عمل خوب را نيك خوانند، ولي عمل بد يكنفر، سبب بدنامي و لكـه ننگـين    14
داربايفـاي آن سـازد،   گردد هر كه اين قواعد را رعايت نمايد، و همقطاران خـود را وا          ابدي يك ملت مي   

شود و هر   ماند، سهل است كه محبوب القلوب عامه ملت خود مي            خود دور نمي   قهيچوقت از نظر مافو   
كه بر خالف اين دستورها رفتار نمايد و همواره بكارهاي بدبپردازد بايد متحمل كيفرهاي شـديد قـانون          

  .باشد
ايم كه هميشه نام ملـت خـود را بلنـدكرده و            نم  اي برادران گرامي من بشما روي آورده، تقاضا مي          باز،

  .هرگز بخواري و ذلت تن در ندهيد
ها نشو ماداميكه آنها، زبان و دماغ اسيران رامي برنـد و    ـ بمير، ولي هيچ وقت تسليم اكراد و ترك 15

  .شكنند كَنند و دست و پاي گرفتار شدگان را مي چشمان اُسرا را مي
  .هان، بايد بدون چون و چرا، با تمام شرف و افتخار اجراشوند ـ اوامر صادره از طرف فرماند16
  . خودق ـ تفنگ خود را نبايد به كسي داد، مگر بافسران روس و مافو17
الطاقـه مجـازات و   ق  ـ اگر يكنفر از شماها، خودسرانه از ميان صد نفر فرار نمايد وي با جزاي فو 18

  .ممكن است اعدام شود
  110».اه نيكي بنما، معلومات الزمه مقتضيه را در باره دشمن بده ـ بعموم سربازان روس ر19

در اين نطق آقا پطروس واضح است، كه سركرده آسوريان تا چه اندازه در ارزيابي نيروهاي خودبراي                 
اي و جهـاني، ونـوع    انجام اين وظيفه سنگين كه به وي سپرده شده، همچنين در ارزيابي اوضـاع منطقـه              

  .اند ام منطقه به اشتباه رفتهبرقراري رابطه با اقو
  

اي به اطالع مقامات ايراني رساند، ولي اين مسئله مورد            مارشيمون خبر تشكيل قواي مسلح را در نامه       
 براي ساكنان مسلمان منطقـه اعـم    زيرا مردم معتقد بودند اين كار،نگرفتقبول دولت و ملت ايران قرار       

شمردند و از آن      آنان آسوريان را به عنوان آواره و پناهنده مي        كرد، زيرا     از كُرد و يا آذري خطر ايجاد مي       
ي خود درآورند، و از نظر دولت هم، چـون حكومـت              هم واهمه داشتند كه منطقه را اشغال و به سيطره         

  .كرد را تهديدي عليه خود محسوب ميآن را نداشت، اين مسئله و مهار جلوگيري توان 



 
  

   عقب نشيني روس از ايران 
) شوروي جديد(، يعني چهل روز بعد از پيروزي انقالب اكتبر، حكومت روسيه 1917 ژانويه   در پنجم 

هاي اسالمي خاورميانه پخـش كـرد،         اي به امضاي لنين، رئيس انجمن كميسارياي خلق، براي ملت           بيانيه
هارداشـت كـه    ي توافقات علني و غير علني رژيم تزار با ايران و تركيه را اعالم و اظ                 در بياننامه لغو همه   

با خاتمه جنگ، خاك كشورشان را تـرك  « و به مردم ايران هم وعده داد كه »استانبول از آن تركيه است    «
  »خواهند كرد

اگر انقالب فوريه ديسيپلين جنگي صفوف روسيه را بهم زده بود، اين انقالب اكتبر بود كه شيرازه آن                  
انده هانشان تفنگ و وسـايل نظـامي را بـه قيمتـي             سربازان بدون امر و نهي فرم     . را به كلي از هم پاشيد     

 در اين فرصت، كُردهاي منطقه به ويژه اسماعيل آغاي سمكو،           111.فروختند و به وطن برگشتند      ارزان مي 
  112.ها هم همين كار را كردند مشغول خريد سالح و لوازم جنگي شد، و آسوريان و آذري

دند، به اميد آن بودند كه بعد از خاتمه جنگ،          ارمني و آسوري كه سرنوشت خود را به روسيه بسته بو          
. آرمان ملي خود را كه همانا تشكيل دولت ارمني و دولت آسوري در خاك كُردستان بود، عملي سـازند                  

ولي بعد از انقالب اكتبر دچار مصيبت ملي بزرگي شدند چون روسيه شوروي از جنگ بيرون رفته بود،                  
خواست با همسايگانش رابطـه مـودت را بنيـاد            و مي . عملي سازد هاي عصر تزار را       آماده نبود كه وعده   

نهد، بر همين اساس با دولت عثماني چند روز پس از پيروزي انقالب، آتش بس نمود، و به ايـران هـم                      
  .قول عقب نشيني را داده بود

 وعـده عقـب نـشيني نيروهـايش را از اراضـي اشـغالي تركيـه                 »بريست ليتوفسك «شوروي در توافق    
 و  113.و به اين ترتيب دسـت از حمايـت ملـت ارمنـي برداشـت              . الل قواي مسلح ارمني را هم داد      وانح

كاخ آرزوهاي ملـي ايـن دو قـوم         . درعقب نشيني از خاك ايران هم از حمايت قوم آسوري دست كشيد           
  . بنا نهاده بودند، درهم ريخت)شوروي(كوچك، كه سرنوشت خود را به وعده مقامات دولتي بزرگ 

 پيروزي لنين و هم فكرانش در انقالب، بسياري از نيروهاي روسيه سرپيچي كردند، ازجمله               علي رغم 
كـشورهاي هـم    . كردنـد   سفارت روسيه در ايران و فرماندهان نظامي جبهه قفقاز دستورشان را اجرا نمي            

بـديل  پيمان سابق روسيه نواحي قفقاز را به يكي از ميادين خصومت و توطئه چيني عليه انقـالب اكتبرت                 
  .كردند
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  : بخش ششم
   ها  و آذريانآسوريبين جنگ داخلي 

  آغاز جنگ 
اي از مردم ايلي عقب مانده بودند، كه به تازگي از كشتار جمعي نجـات            آسوريان حكاري، خود نمونه   

پيدا كرده بودند، عالوه بر كشتار، خانه و زندگيشان هم غارت و آبادي هايـشان اشـغال و ويـران شـده                      
 جهت از آن زمان كه به ايران آمده بودند و در شهرها و روستاهاي اطراف اروميـه، خـوي،                    به همين .بود

ـ     كردنـد، شـب     غارت و تاراج مـي    .  پرداختند ناآرامي در منطقه  به ايجاد   سلماس ساكن شده بودند      ه هـا ب
تالفـي    و نداشـتند ييمـردم ابـا  و عـام  و از قتـل  نموده ها را غارت  ريختند، كاروان روستاها و منازل مي   

در برابـر   ديدنـد مقامـات روسـي         بدبختي خود را ازمسلمانان اين مناطق درمي آوردند، به ويژه كـه مـي             
با اينگونه رفتارها به جاي اينكـه حـس همـدردي و تـرحم               114.دادند  اينگونه رفتارها واكنشي نشان نمي    

ب خود كردند، كه بعـدها      ساكنين را برانگيزند و حمايت آنها را جلب نمايند، كينه و دشمني آنها را نصي              
شـان و از دسـت دادن دوسـتاي كُـرد و آذري بـه                 همين موضوع باعث ايجاد آشفتگي در مبارزات بحق       

زيست، همچنين از دست دادن حمايت حكومت ايران به عنوان دولتـي پناهنـده پـذير                  عنوان اقوامي هم  
  .شد

، اعتمادالدوله حاكم    نيز ر ايران د. مقامات حكومتي هم شد   در  روسيه، موجب تغيير    در  تغيير حاكميت   
و در تبريـز بعـد از   كردنـد    بعد از تغيير اوضاع، او را نيـز بركنـار            ،ها بود   مورد اطمينان روس  كه  اروميه،  

در ايـن اوضـاع آشـفته، از يـك طـرف،      . دادگاهي، فردي به نام معزالدوله را بجاي او منـصوب داشـتند     
 خود اقدام به فروش وسايل خود و اخاذي اجبـاري از            بازگشتي    هزينهسربازان روسي كه براي تأمين      

از طرف ديگر هم قواي مسلح آسوري و ارمني امنيت          .  نمودند غارتنيز  اروميه را    كردند، بازار   مردم مي 
اقـدام  مردم  توانست در جهت بهبود اوضاع آشفته         كه نمي معزالدوله  . را از مردم منطقه سلب كرده بودند      

او فـردي مطلـع در   .  را هم بركنار كرده و اجالل الملك را جانشين وي كردنـد   مؤثري انجام دهد، لذا او    
تعداد نيروهـاي ايـران نـسبت بـه مـسيحيان       .  قبالً نيز چندين دفعه حاكم آنجا شده بود        . بود يامور شهر 
به همين جهت از همان آغاز خواست از طريـق مـصالحه و گفتگـو بـا سـران دينـي و ملـي                        . اندك بود 

  .ا به منطقه برگرداندمختلف امنيت ر
  

 بـود، كـه     »كميسيون تحبيب بين المللـي    «يكي از اقدامات اجالل الملك براي بازگشت امنيت تشكيل          
 تجمع بزرگـي    1269 آذر   22در روز   . بايست از آذري و كُرد و آسوري و ارمني و يهود تشكيل شود              مي



 
و در  شـدند   هاي اين اقـوام جمـع        تعدادي از شخصيت  با  اجالل الملك   .  نمودند در مسجد جامع برپا    را

از آن بود كه با ايـن مجـالس درمـان شـود،             تر    ها عميق    ولي زخم  115ي دوستي و صلح سخن راندند       باره
  .آشوب همچنان باقي ماند

نشيني قواي روسي به وجود آمده بود و همچنين كمك فرانسه             در اثر خالئي كه با عقب     در اين مدت    
ولي نيـروي   . اين كار باعث نارضايتي حكومت ايران گرديد      .  آمد و انگليس، قواي مسلح آسوري بوجود     

نيروهاي ايران در اروميه، تنها هزار نفر قـزاق بودنـد كـه    . چنداني نداشت كه بتواند از آن جلوگيري كند 
. دادند  به فرامين حاكم اروميه گوش نمي     هم  ها    بودند و آن  مستقر  تحت امر افسران روس در بيرون شهر        

فرستاد را  داغ    سواره قره  200م نيرو كرد، او هم      قراري امنيت از والي تبريز درخواست اعزا      حاكم براي بر  
  116.داخل شهر مستقر گرديدندكه 

ها بود و هر روز وحشت مردم از شعله ور شدن جنگ داخلي              قواي آسوريان به مراتب بيشتر از آذري      
  .شد بيشتر مي

، نويـسندگان ايرانـي     كننـد    را بازگو مي   آناي متفاوت     گونهو هر يك به     . وقايع همانند نيستند  اين  نقل  
دانند كـه مـسيحيان و    اي مي اندازند و حتي مقامات تبريز آن را توطئه گناه جنگ را به گردن آسوريان مي     

 هـاي   مسلمانان ايجاد كرده بودند و در مقابل گـزارش        در بين   عمال خارجي در اروميه براي ايجاد ترس        
اي بـود كـه مـسلمانان         ه ويژه مقامات فرانسوي، بر اين مصر بودند كه اين توطئـه           ، ب ها  نظامي و ديپلمات  

  117.اي براي قتل عام مسيحيان و گروه خارجيان اروميه باشد تا بهانهكردند ايجاد 

ن گاسـفليد   اتي قريب هزار جنگجوي جيلو، به درخواست كاپ       1918 فوريه   15«: نويسد   مي »دانيال متي «
گرفتند، درخواسـت اسـلحه وپـول     ها در داخل بازار به مردم بهانه مي  اين118، »دبه داخل شهر آمده بودن 

  :كند  و متي در ادامه نقل مي119.كردند، در همين روزها دو مسلمان و يهودي را به قتل رساندند مي
يـك پلـيس ايرانـي      . اي روي داد، كه موجب شـروع جنـگ خـونين دينـي شـد                 فوريه، واقعه  19در  «
شـود وفـرد    كند و درگيري ايجـاد مـي        ميمقاومت  جيلو را خلع سالح كند، او هم        خواهد يك مسلح      مي

 120.جنـگ آغـازمي شـود   . رسانند  نفر را به قتل مي4شود، ولي همكارانش در هنگام فرار  جيلو كشته مي 
 اجالل الملك سران مسيحيان را به اداره حكومتي دعوت كرد و ميـسيو              1269روز چهارشنبه اول اسفند     

ايـن   بيمارستان فرانسويان و سونتاك نماينده پاپ نيـز در ايـن جلـسه بودنـد و راجـع بـه                      كوژل رئيس 
درخواسـت  و  رفتنـد    حكـومتي    اتاي از روسـتائيان بـه ادار        رويدادها گفتگو كردنـد در ايـن بـين عـده          

انـد و     بنـد آورده  روسـتائيان   راه را بـر     اي از جيلوها در اطـراف شـهر           تظلم نمودند كه عده   دادخواهي و   
اي از سواران قره داغـي        حاضرين در جلسه حكومتي قرار گذاشتند عده      . كشند  بينند مي   ركس را كه مي   ه
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آنروز در حدود يكصد تن از مـسلمانان در         . با سواران آسوري بيرون شهر رفته جلو آدمكشان را بگيرند         
  121».خارج شهر به دست جيلوها كشته شدند

  ».اي از قزاق ايران جنگ درگرفت اي جيلو و دسته فوريه، در بيرون از شهر اروميه بين قو21«
 فوريه، هنگامي كه حاكم شهر بـا كنـسول روس و كنـسول آمريكـا و سـه پزشـك فرانـسوي           22در  «

گزارش كنسول فرانسه علـت شـروع جنـگ را          . مشغول مذاكره براي آرامش بودند، جنگ شدت گرفت       
  122».دانند ندهي آقاپطروس صورت گرفت، ميحمله قزاقان ايراني به فرماندهي رضاخان كه به مقر فرما

  :گويد در صورتي كه دهقان، نويسنده آذري مي
دو تن از مردان شجاع اروميه بنام قرداش و داداش بر آن شدند كه خود بروند و جنازه مردگان را به                     «

اي از    خواستند از شهر بيرون روند نزديك دروازه هزاران بـه عـده             هنگام غروب كه اينان مي    . شهر آورند 
جيلوها برخوردند بين آنان درگيري شد و به مجرد شليك تفنگ، مسيحيان در شهرهر كجـا كـه بودنـد                    
شروع به تيراندازي نمودند معلوم شد كه قبالً قرار گذاشته بودند بـا شـروع تيرانـدازي جنـگ را آغـاز                      

  123».نمايند

ا به توپ بستند، سـواران قـره   ها ر آسوريان محله آذري.  فوريه، يعني روز بعد، جنگ شديدتر شد 23«
داغ كه براي حفاظت شهر آمده بودند، گر چه در روز اول جنگ شركت داشتند، ولي روز دوم كه توپ                    
. باران شروع شد، دسته جمعي از شهر به طرف سلماس فرار كردند، و از آنجابه تبريز و قـره داغ رفتنـد                

س بودند، ولي روز اول جنگ همكاري مسلمانها اي بيرون شهر، و تحت فرمان افسران رو قزاقها در قلعه
اي را كشتند وبقيه فرار كردند، اسلحه و مهمات آنها بـه              آسوريان بر سر قله هجوم بردند، عده      . را كردند 

  124».دست آسوريان افتاد

بعد از ظهر همان روز جمعي از روحانيون و بزرگان شهر براي خاتمه جنـگ و توافـق صـلح دسـته                    «
مارشيمون قول توقـف جنـگ را بـه      . نت مارشيمون پيشواي مذهبي آسوريان رفتند     جمعي به محل سكو   

  .نمايندگان هم به مردم اروميه گفتند جنگ نكنيد چون مقدمات صلح فراهم شده است. آنان داد
 فوريه، گر چه مارشيمون روز قبل، وعده توقف جنگ را به مردم اروميـه داده بـود، ولـي جنـگ                      24«

دهي نيروها در عمل به دست آقا پطروس بود، و ميانـه ايـن دو تـاخوب نبـود،                   متوقف نشد چون فرمان   
صبح روز بعدگروهي از معممين اروميه به . آسوريان همچنان به قتل و غارت و آتش زدن مشغول بودند     

رياست عظيم السلطنه سردار، به كنسول آمريكا رفتند، تا از مسترشيد بخواهند كـه بـراي توقـف جنـگ                    
  125».اقدام كند

  126». هزار نفر كشته شدند10بيش از «به گفته نويسندگان آن عصر، در آن روز 



 
در اين جنگ خونين ميان مسيحيان و آذري ها، كُردها بخصوص اسماعيل آقا سمكو نـه تنهـا دسـت                    

  :ي تمدن نداشتند بلكه به گفته
 سـوارجنگي   شـود، بـا ششـصد       اسماعيل آقا سمكو، وقتي از حمله مسيحيان به مسلمانان با خبر مـي            «

شود و از  شتابد ولي در نزديكي قريه كريم آباد از تسليم شدن مسلمانان باخبر مي   بكمك مردم اروميه مي   
  127.»كند همان جا مراجعت مي

كشيدند، ولي مسيحيان دست بر نداشتند، و شروط خود را براي آتـش             دست  ها از جنگ      گرچه آذري 
اش تبديل به پناهگاه سران شهر شـده بـود، بـراي         گريبس به وسيله كنسول آمريكا در اروميه كه كنسول        

  :مسلمانان اينچنين اعالم داشتند
  . نفر به دستورالعمل بارون استپانياس بفوريت تشكيل يابد16بايد مجلسي مركب از : اوالً«

  .شهر در تحت حكومت نظامي بوده و رئيس پليس را اعضاي منتخبه تعيين نمايد: ثانياً
 ساعت به مجلس متشكله تحويل بدهند       48حه كه نزد مسلمانان است بايد در ظرف         هر قدر اسل  : ثالثاً

  .كه مال ملت ايران خواهد بود
 را دسـتگير     صدر، ارشدالملك، ارشد همايون، حاجي صمد زهتـاب        مجلس چهار نفر مظنون به نامهاي     : رابعاً
  .نمايد

 يك سالدات روس هجوم كـرده     اشخاصيكه بصاحب منصب روسي و صاحب منصب فرانسه و يا به          : خامساً
  .اند هر گاه مقتول و يا مغلوب بشوند بايد اهالي شهر ارومي باهل و عيال و يابخود آنها معاش بدهد

  128».روسي خودشان دعوت شوند تحت اطاعت صاحب منصبانقزاقهاي ايراني بايد به : سادساً

 رويدادها اكراد اين  كه در   هم بود   بيانگراين م هاي مسيحيان گر چه سنگين و ظالمانه بود، ولي            خواسته
  .ها بود دست نداشتند، بلكه اختالفات آنان تنها با آذري

روسـتاهاي بيـرون اروميـه      . اوضاع منطقه همچنان آشـفته بـود      . مسيحيان اروميه را به چنگ انداختند     «
  129».شدند آباديهاي مسلمان نشين با زور تخليه و ويران مي. دچار قتل و غارت بودند

عظيم السلطنه سردار، حاكم اروميه شد و آقاپطروس مسؤول         .  نفر تشكيل شد   16ي مركب از    كميسيون
  130.امنيت روستاها و ابراهيم خان ارمني مسؤول امنيت شهر شد

در  گرسـنگان نـان را     و   گرديـد به آن اضـافه     به علت برهم خوردن امنيت منطقه، گراني و قحطي هم           
  131:نويسد دهقان مي. گرفتند ه زور از وي ميكردند و ب ديدند، حمله مي دست هر كس مي

تا اواخر اين ماه كه وقايع ناگوارتري ) پنجم اسفند(از وقتي كه حكومت شهر به دست مسيحيان افتاد «
  :رخ داد وضع اروميه بدين قرار بود
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هـا و   كوچـه .شـد  دهات مسلمان نشين غارت و تخليه شده، در آنها اثري از حيات و آباداني ديده نمي               
  .جد شهر پر بود از فراريان دهاتمسا

اي را كـه دلخـواه        هاي مسلمين ريخته و هر نوع اثاثيـه         جيلوها روزها به بهانه جستجوي اسلحه بخانه      
قحطي وگرسـنگي كـم نظيـر از      . كشتند  بردند و در صورت مقاومت صاحب خانه وي را مي           آنان بود مي  

  .فرستاد سوي ديگر مردم را به ديار عدم مي
ت و چند روز شبها واقعـاً هنگامـه محـشر و قيامـت بـود يكـي دو سـاعت كـه از شـب                          در اين بيس  

شد و ساكنين خانه هائي كه مـورد هجـوم جيلوهـا           گذشت از چند گوشه شهر صداي واويال بلند مي          مي
كـشيدند و مـردم را بـه كمـك      شده بودند به پشت بامها پناه برده و از آنجا بـا صـداي بلنـد فريـاد مـي             

لي چه كسي جرئت داشت كه پا از خانه بيرون نهد و مأموران شهرباني وامنيت شهر نيز كه             طلبيدند و   مي
گوششان با اين ناله و فريادها آشنا شده بود با آنهمه گريـه و زاري و نالـه واسـتغاثه مـردم كـوچكترين                       

ند و هر   كشت  خواست مي   جيلوهاي مهاجم با فراغ خاطر هر كسي را كه دلشان مي          . دادند  ترتيب اثري نمي  
  .زدند بردند و بعضي اوقات منازل را نيزآتش مي خواستند مي چه را مي

مجـدداً   بازار كه دو مرتبه وسيله روسها غارت شده و طعمه آتش گرديده بود هنوز كامالً آبـاد نـشده                  
  132».غارت گرديد

ـ   مسيحيان را ناچار كرد كـه تـالش كننـد   اختالفات مسيحيان و آذريها و وضعيت خونين جنگ،      راي ب
، نيروي كُرد را به طرف خود جلب كنند، به ويژه چـون تعدادمـسيحيان               ها   آذري باموازنه نيروهاي خود    

  . قابل مقايسه نبودها آنقدر كم بود كه نسبت به آذري
و  و جهاد در راه اسالم شركت كـرده          ي كفار   كُردها از آغاز جنگ جهاني، با فراخوان سلطان در غزوه         

هنـوز تبليغـات   زيـرا  . پرداختنـد  پاه عثماني به مقابله با سپاه روس و انگليس ميدر بيشتر نقاط همگام س   
در چنين اوضاعي كُردها كه خود را مسلماني معتقد و          . ي كُردها زدوده نشده بود      ديني عثماني از خاطره   

نگ ، كه ر  ها  آسوري و آذري  بين  ، ولي در اختالف     ند، گرچه با قوم آذري اختالف داشت      نددانست مي دلسوز
 انمـسيحي بـا    كه در آن زمان بـرادر دينـي در جنـگ             ها  بايست از آذري    ديني به خودگرفته بود، قطعاً مي     

  .كردند  مي حمايتندبود
   

  قتل مارشيمون 
سمكو آن زمان يكـي از كُردهـاي        . تا با هم مذاكره نمايند    كرد  مارشيمون با اسماعيل آقا ارتباط برقرار       

بـا  . بارگاهش در روستاي چهريق بود و حكـومتي كوچـك داشـت           . بسيار سرشناس و مقتدر منطقه بود     



 
اين مالقات منجر به قتل مارشيمون وهم       . مارشيمون توافق كردند كه در سلماس همديگر را ديدار كنند         

  .دستانش شد
  :كند كسروي، قتل مارشيمون را اين چنين نقل مي

م باو فرستاد كه در جايي فراهم نشينند بود و پيا چنانكه گفتيم مارشيمون در انديشه فريفتن سمكو مي«
 اسفند هنگام پسين هر دو به كهنه شهربيايند و در آنجا            25و گفتگو كنند و چنين نهاده شد كه روز شنبه           

  .اي با هم نشينند در خانه
خود در كالسكه نشست ويكـصدوچهل  . چون آنروز رسيد مارشيمون با يك شكوه و آرايشي راه افتاد    

 آسوري با رخت و افزار يكسان پس و پيش او راگرفتند، و چون به كهنه شهر رسيدند         تن سوار برگزيده  
و مارشيمون پياده شده و بدرون رفت سواران هم پياده شدند و هر يكي لگام اسب خود را گرفته به رده 

از اي هـم      از آنسوي سمكو با چند تن از سواران برگزيده آمده ولي سپرده بـود كـه دسـته                 . باز ايستادند 
  .پشت سر بيايند

  
آنچـه از   . دانـيم   هـاي او را نمـي       ما همه گفته  . دو تن چون با هم نشستند مارشيمون به سخن پرداخت         

اين سرزمين كـه اكنـون كُردسـتان ناميـده          «: زبان خود سمكو بيرون افتاده آنست كه مارشيمون باو گفته         
اكنـون  . كنـده و بـا ايـن حـال انداختـه     شود ميهن همه ماها بوده ولي جدايي در كيش ما را از هم پرا      مي
مـا سـپاه    «: گفتـه . »و با هم زندگي كنـيم     . بايد همدست شويم و اين سرزمين را خود به دست گيريم            مي

داريم اگر شما با ما باشيد چون سوارمي داريد رويم بر سر تبريز و آنجا را  بسيج كرده ايم ولي سوار نمي  
مارشيمون چون سـخن خـود      . ده و پشت بامهارا گرفته بودند     در اين ميان سواران شكاك رسي     . گيريم  مي

خيزد كه كه برود و سمكو با چهـره خنـدان             دهد بر مي    رساند و سمكو باو نويد همدستي مي        به پايان مي  
بوده و كالـسكه مارشـيمون    اطاقي كه نشسته بوده اند پنجرة آن با در حياط روبرو مي           . اندازد  او را راه مي   

شـده، مارشـيمون چـون از در بيـرون شـده و بجلـو         ديده مـي  قاشته بوده اند از اطا    را كه جلو در نگهد    
رسد ومي خواهد پا بركاب گزارد ناگهان بانـگ تفنـگ سـمكو برخاسـته و گلولـه از پـشت             كالسكه مي 

كننـد    و در همان هنگام شكاكها از پشت بامهـا بـه يكبـار شـليك مـي                . افتد  خورد و او مي     مارشيمون مي 
شـودجز يـك    افتند و چنانكه گفته مي هر يكي در پهلوي اسب خود بوده ايستاده بودند مي   وآسوريان كه   
علي آقابرادر سـمكو تيـر   . داشته مارشيمون كه با تير سمكو افتاده بوده هنوز جان مي    . رهند  يا دو تن نمي   
  133».گرداند زند و بي جانش مي ديگري مي

  :كند بوده ماجرا را اين چنين نقل ميمعاصر سمكو با محمد تمدن، نويسنده ديگر آذري كه 
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مارشـيمون، روحـاني    ) 1918=  شمـسي    1296 اسـفند    25( قمري   1336 جمادي االول    28در تاريخ   «
 براي ايجاد روابط حسنه و متحده با اكراد، نزد اسماعيل آقا سمكو             )نصراني= نسطوريان  (بزرگ جيلوها   

ود و طـي    ش  مي )پور فعلي ميان رضائيه و خوي     شاه( عازم سلماس    )سردسته عده زيادي از اكراد مسلح     (
  .نمايد اي اسماعيل آقا را كه در چهريق اقامت داشت، به سلماس دعوت مي نامه

رود، بين مارشيمون واسماعيل آقا       اسماعيل آقا دعوت مارشيمون را پذيرفته، و بمالقات مارشيمون مي         
ـ            ا قـواي مـسلحه مـسيحيان و يـك سلـسله            در باره برنامه ايجاد روابط همكاري دوستانه و مـشتركانه ب

  .شود مذاكرات مربوط به آينده اجتماعي و سياسي و اقتصادي آذربايجان غربي مطرح و بررسي مي
خواهـد سـوار درشـكه شـودولي      پس از اتمام مذاكرات، مارشيمون بقصد مراجعت بيـرون آمـده مـي      

دانـسته وبجزئيـات      مـت كـرده بـود مـي       اي را كـه مارشـيمون در آن اقا          اسماعيل آقا كه قبالً نشاني خانه     
ساختمان آن خانه وارد بوده و دستورات و تعليمات الزم را به سواران خود دايـر بـه تـرور مارشـيمون                      
صادر كرده و صد نفر از زبده ترين تيراندازان را با خود به سـلماس آورده بـود آنهـادر مـسير درشـكه                        

گيرند، كه مارشـيمون از هـر طـرف           ر قبلي جا مي    طبق قرا  )محل مذاكره (مارشيمون و اطراف منزل وي      
خواهد سوار درشكه شود صداي طپانچه اسماعيل اقا بلند           شود، اين بود كه تا مارشيمون مي        محاصره مي 

افتد و در همين لحظه بسياركوتاه صداي تفنگ محـافظين سـمكو بلنـد و تمـام             شود و مارشيمون مي     مي
يابند و خبر تـرور    يك يادو نفر از همراهان مارشيمون نجات ميايند و فقط كسان مارشيمون از پا در مي    
  134».رسانند مسيحيان مي مارشيمون را بقواي مسلحه

شـكني هـم عـالوه بـر آنكـه يـك              ي كردها بوده است و پيمان       چنين قتلي برخالف سنت جوانمردانه    
كسي سـر زده باشـد      رسوائي بزرگ شمرده شده هيچگاه در ميان كردها رواج نداشته است و اگر هم از                

سمكو در تاريخ كردها منحصر بفرد بوده است         اين كار   عملي بسيار زشت و ناپسند به شمار آمده است،        
حتي چند نفر از خاندان خـود سـمكو قربـاني چنـين             . ي اين در تاريخ ايران بسيار وجود دارد         اما نمونه 

قا، پدربزرگش و هم چنين محمدآقا      اند، از جمله اسماعيل آقا پدر، پدربزرگش و علي آ           عمل زشتي شده  
  .از آنان تقليد كرده است) قتل مارشيمون(اين كار در نيز  سمكو ينيق به ،پدر و برادرش و جعفرآقا

ي سـران كُـرد، بـه همـان روش سـمكو را عـين                 نويسان ايراني كشتن ناجوانمردانه     در حالي كه تاريخ   
غيـر  «اند، همانهـا ايـن كـار سـمكو را عملـي               تهي لياقت مقامات ايراني دانس      شجاعت و زرنگي و نشانه    

سـمكو بطـور يقـين در ايـن موقـع بفكـر             «: گويد   و يكي ديگر مي    135.اند  خوانده» معقول و ناجوانمردانه  
هاي آسوريان درمنطقه اروميه نبوده كه از اينكار آنان دلتنگ شده باشد و بـراي تالفـي آن بـه                   سياهكاري

  136»...چنين عملي دست بزند



 
  ين است چرا سمكو مارشيمون را كشت ؟پس اگر چن

  .جواب اين سؤال را تا كنون كسي كامالً پاسخ نداده است
شان و علت اين توطئه سمكو، همگي به زيـر خـاك    راز ديدار سمكو ـ مارشيمون و گفتگوي فيمابين 

ه اي هماننـد وي كـ       رفته، چون همانگونه كه مارشيمون اين چنين كشته شد، سمكو خود نيـز بـا توطئـه                
  .برايش چيدند چند سال بعد كشته شد

تعـدادي علـت قتـل را بـه         .  نويسندگان كُرد در تحليل اين عمـل سـمكو مختلـف اسـت             هاي  ديدگاه
 دوختـه   ها نقل كرده اند كه گويا آسوريان چشم طمع به خاك كُرد           ها و كُرد  انآسوريبين   ملي   اتاختالف

  137.ن پيشوايشان اين توطئه خنثي شدبودند كه در آن، دولت آسوري را تشكيل دهند، و با كشت

گويند، سمكو به تحريك انگليس در مقابـل پـول ايـن عمـل را انجـام داد، و هـدف                      مياي ديگر     عده
 آرشـيو آن زمـان بريتانيـا اكنـون     138.انگليس هم اين بود كه راه را براي رهبري آقا پطروس هموار سازد        

سندي در اين باره يافت نشده كـه ايـن گفتـه را             ي محققين است، ولي هنوز هيچ         در اختيار همه   آزادانه
  .تأييد كند
گويند، سمكو اين عمـل را بـه خواسـت والـي آذربايجـان بـراي زهرچـشم گـرفتن                     مياي ديگر     عده

 چون همزمان با اين عمل سمكو، والي آذربايجان         139.ازآسوريان به تالفي كشتار مردم اروميه كرده است       
سمكو خود  . ها نيز از اين جناح حمله نمايند        تا آن كرد  چه اروميه اعزام    هزار نفر را به بندر شرفخانه دريا      

  :گويد درگفتگويي كه با مصطفي پاشا يا ملكي كرده بر اين امر اعتراف و در پاسخ سئوالي مي
 كنم بگوئيد، مارشيمون كـه صـلح   و جنگيدنت با آسوريان چه بود، خواهش مي    درگيري  علت  : سؤال«
  را كشته شد؟ و دوست كُرد بود، چجو
بي گمان مطلعيد كه ترك و روس در جنگ جهاني چه بر سر كُرد آوردند، دوست دارم علت : جواب«

كشتن مارشيمون را برايت روشن كنم، در آشوبي كه در شمال كُردسـتان بـين تـرك و ارمنـي روي داد،              
وهـاي خـود را از      نير آسوريان به ارمنيان پيوستند و كمكشان كردنـد، بعـد از انقـالب روسـيه، روسـها                

ساوجبالغ و اروميه عقب كشانده و تعداد زيادي اسـلحه و مهمـات، تـوپ و مسلـسل و تفنـگ را جـا                        
چنـد افـسر روس و آسـوريان و تعـدادي مقامـات اروپـائي،       . گذاشته و همگي به دست آسوريان افتـاد    

به همين علت قـواي     تواند از خود دفاع كند،        نمينظامي و اقتصادي    دانستند كه ايران به علت ضعف         مي
اي مهم بين ارمني و       كه منطقه را  مسلح آسوري خواستند، كه اين فرصت را از دست ندهند و آذربايجان             

ها پيروز شدند و اعالم استقالل كردند،         بعد از اينكه آسوريان بر آذري     ...ترك و فارس است تصرف كنند     
ولي ايرانيـان   ... يم، من هم قول كمك دادم     درخواست كمك كردند، تا با هم به ايران بتاز        از من   آمدند و   
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اي از ايران آمـد و از         نماينده.. .اند  از اين موضوع اطالع يافتند كه آسوريان از من درخواست كمك كرده           
و از طرفـي هـم      . من خواست كه از آسوريان حمايت نكنم و در مقابل آن قول پاداش و كمك را دادند                

كه شمال كُردستان را به زير سـلطه خـود درآورنـد و آن را اشـغال     دانستم كه آسوريان در نظر دارند    مي
و به همين علـت مـنهم       . ايرانيان هم در وعده خود پشيمان شدند      . كنند، به اين دليل مارشيمون را كشتم      

  140».حمله كردم و اروميه را تصرف و مسئولين خود را گماردم
  

   انتقام خون مارشيمون 
 وخيمي به همراه آورد، از يك طرف اروميـه خـود بـه ميـدان                در هر صورت اين عمل سمكو عاقبت      

جنگ ديني، بين آسوري مسيحي و آذري مسلمان تبديل شد و قتل مارشيمون، كُرد را هم درگير جنـگ                   
 از طرفي آسوريان را نيز بيش از پـيش خروشـاند و بـه جنـگ خـونريزي                   .گرمتر شد جنگ  كرد و تنور    

  :نويسد يتمدن مبه طوري كه . بيشتري پرداختند
  . مارشيمون كشته شد1918 مارس 17روز شنبه «

  . مارس، اين خبر به اروميه رسيد، آسوريان گروه گروه به شهر سرازير شدند19روز دوشنبه 
  . مارس، كشتار شروع شد20روز سه شنبه 

  » مارس عصبيت و خونريزي آغاز شد21روز چهارشنبه 
  :كند تمدن اضافه مي

ها و محالت پراكنـده شـده و غفلتـاً در وحلـه اول بـه                  قواي مسلحه در كوچه   از اول صبح، افراد     ... «
هاي علماء و سادات و معاريف شهر وارد و بقتل عام آنان و خانواده هايشان و به غـارت امـوال و                        خانه

در اين حادثه بيش از ده هزار نفر مسلمان با وضع فجيع به دست مسيحيان ... اثاث البيت ايشان پرداختند
  .ول و شهيد شدندمقت

هاي مردم پرداختند و هر چه از گدا و غني، صـغير و            جيلوها پس از قتل علما و سادات به ساير گروه         
  .كبير، زن يا مرد، كه در كوچه و بازار ديدند، هدف گلوله قرار دادند

 نمـوده   خلع سـالح  ) كه قبالً قواي مسلحه مسيحيان، آنان را مسلح كرده بود         (در آن روز كليه اكراد را       
  .همه آنها را كشتند

  .در دهات و اطراف شهر نيز هر جا به مسلماني برخوردند و يا كُردي ديدند بي محابا بقتل رسانيدند
با اين رفتار وحـشيانه، بقـدري مـردم را مـضطرب و ترسـان سـاختند كـه مـسلمانان از هـر صـنف                          

س جرأت بيرون آمدن ازمنـزل را       ها مخفي شده و مدت سه روز هيچ ك          هاي خود در نقبها و چاه       درخانه



 
ها خلوت و محالت در يك سكوت كشنده فرو رفته، و شهر قيافه گورستان متروكي                 پيدا نكرد، و كوچه   

  141».بخود گرفته بود

 ايـن   142زننـد،      هزار نفر تخمين مي    15 تا   10نويسندگان اروميه شمار كشته شدگان آن روز خونين را          
  .رساند و عصبيت و نوع انتقام قبايل و ايالت آسوري را مي هم باشد، اوج كينه قتعداد اگر اغرا

مردم اروميه براي حفاظت جان خود به منزل مستر شيد، و همچنين به كنسولگري             از  چندين هزار نفر    
تحت فـشار كنـسول   سرانجام   143.آمريكا، بيمارستان آمريكايي ها، مقر ميسيون فرانسوي، پناه برده بودند         

  144.سوريان فرمان داد كه ديگر از كشتار و ترساندن مردم دست كشندآمريكا، آقا پطروس به آ

 مارس، فرماندار اروميه، عظيم السلطنه سردار، در شهر جار زدند كـه امنيـت برقـرار اسـت و                   22ظهر  
  145.هرمسيحي وارد منزل كسي بشود بايد فوراً دستگير و تسليم دستگاه حكومتي گردد

ي نيروهـاي خـود را    ، همـه طراحـي كـرد   به مقر سمكو را حملهنقشه فرماندهي قواي مسلح آسوري  
آقـاپطروس  . ي جنـگ جمـع نمودنـد        ، و تمـامي چهارپايـان منطقـه را جهـت حمـل آذوقـه              كـرد آماده  

بايست به قوشچي و اطرافش       نيروي ديگري هم كه مي    . خودفرماندهي تسخير چهريق را به عهده گرفت      
  .اندهي آن را به عهده گرفتندحمله كند، گاسفيلد فرانسوي و يك كلنل روس فرم

بالفاصـله بـه   .  نفر پـاروزن را همـراه خـود بـرده بـود     400ها  آقاپطروس تنها براي پاكسازي برف راه   
. كـشته شـدند  ــ   بـرادرش   ـ  آقـا مادر سمكو و يـك دختـر جعفر  . ي دادجنگ سختي رو. چهريق تاخت

 آسوريان در سر    146.ب نشيني كرد  سمكوخود در برابر آسوريان تاب مقاومت نياورد و به خاك تركيه عق           
 روزي طـول كـشيد، در اوج بـي          10راه به سلماس، ديلمقان، قوشچي، عسكرآباد تاختنـد، حمالتـشان           

 پـاك   هـا ناحيـه سـلماس را از وجـود كُرد        . رحمي وشقاوت به كشتار مردم و تاراج منطقه دست زدنـد          
  147.كردند

پرداختنـد،  گلولـه  شن و شادي و شليك  جمادي االول، آسوريان به مناسبت فتح چهريق به ج  20روز  
  148.دراين بزم هم چهل تن از مردم بي گناه اروميه كشته شدند

اين رويداد، براي حفظ آسايش و امنيت شهر، در مجلـسي در منـزل عظـيم الـسلطنه سـردار،                    پس از   
ون  تشكيل شد، ولي اين كميسيون نتوانست هيچ كاري انجام دهـد، چـ             »كميسيون امنيت «انجمني به نام    

حكومت ايـران ضـعيف بـود ونمـي توانـست           . قدرت اصلي در دست آقاپطروس و افراد مسلحش بود        
خواستند مردم اروميه راهمچـون گروگـان         آسوريان مي . اقدامي مؤثر براي نجات مردم اروميه انجام دهد       

خواسـتند   مقامات تبريزهم مـي . در گفتگوهاي خود، براي رهايي از تنبيه و سزاي اعمالشان به كار گيرند       
گذراني كنند، چون خود توان مؤثري عليه آسوريان را نداشتند، و در همين زمان هم شايعه رسيدن                  وقت
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سپاه تركيه پخش شده بود، به ويژه بعد از اينكه سپاه روس از مناطق اشغالي عثماني عقب نشيني كـرده                    
  .بود، و سپاه ترك به وان و ارزروم و ساير مناطق رفته بود

در . عظيم السلطنه از حاكميت دست كـشيد      . ن مقامات تبريز و آسوريان اروميه انجام گرفت       مذاكره بي 
بعـد از مـدتي     . تبريز مجدداً اجالل الملك را كه چندين بار حاكم اروميه شده بود بر سر كـار گماردنـد                 

  149.عظيم السلطنه كشته شد، آسوريان قاتل را در همان جا به دار آويختند
  
 

  : بخش هفتم
   آسوريان از اروميه نشيني عقب و ها تركحمله 

 هم دست كشيد، و مشغول سازش با        ها   و آسوري  ها   از حمايت ارمني   ،شوروي كه از جنگ خارج شد     
حكومت قفقاز هم مشغول جنگ داخلي بـود، و تـوان كمـك بـه آنـان رانداشـت و       . حكومت تُرك شد 

ها در جبهه تُرك داشتند،  دن خالء روساميدي كه متفقين هم به تشكيل قواي مسلح آسوري، براي پر كر
متفقين هر لحظـه    .شد بلكه آنان را درگير جنگ خونيني با اقوام منطقه كردند          ني آنان پر      نه تنها به وسيله   

اي كه به آنـان سـپرده شـده بـود             ي وظيفه   شدند، چون از يك طرف از عهده        از آسوريان بيشتر نااميد مي    
 همكاري و حمايت از قواي مسلح آسوري، كه با قـوم آذري و كُـرد           برنمي آمدند و از طرف ديگر ادامه      

دولت هاي فرانسه و بريتانيارا هم با  ساكن منطقه دچار جنگ ديني و ملي خون آلودي شده بودند، دولت       
بـه همـين علـت مقامـات فرانـسه و           . با مردم منطقه چون آذري و كُرد دچار اخـتالف كـرد           هم  ايران و   

  . آنها دست كشيدندك كم حمايت وانگليس از
ها از همان آغاز كه حمايت اندكي از آسوريان كرده بودند تعهدي در قبال آنان نداشـتند كـه                     انگليسي

 آوريل، بغير از كاپيتان گاسـفيلد كـه او          27 فرانسويان هم در     . كنند، نيروهاي خود را عقب كشيدند      اجرا
فرمانـدهان روسـي هـم بـه خواسـت          . نـد نيز به خواست خود در آنجا ماند همگي اروميه را تـرك كرد            

با چند افسر فرانسوي و روسي و همچنين يـك ميـسيون آمريكـايي و             آسوريان  . حكومت قفقازبرگشتند 
  150.فرانسوي كه به دلخواه خود مانده بودند، تنها ماندند

. اين خبر مسلمانان را خشنود و مسيحيان راهراسـاند        . ارتش ترك به سوي آذربايجان در پيشروي بود       
وضـع جنـگ در     . از آن طرف هم نيروهاي انگليس براي پر كردن جاي روس هـا، روانـه ايـران شـدند                  

شـد، ولـي      نشانه ضعف و شكست در ميان نيروهاي ترك مشاهده مي         . ها به نفع بريتانيا بود      ي جبهه   همه
 قـواي   بغيـر از  . و به سلدوز رسـيد    كرده  يك نيروي ترك در مرز ايران در حال پيشروي از اشنويه عبور             

نيروهـاي تـرك در دو جهـت پيـشروي كردنـد، يكـي              . مسلح آسوري نيروي ديگري در مقابلشان نبود      



 
در طـرف شـمال     . ازدوغوبايزيد و ماكو و ديگري از رواندز، تا جنوب درياچه اروميه را محاصـره كننـد               

 بـين  اولـين درگيـري در نيمـه آوريـل    . كردند ميهمكاري  نيروهاي ترك   با  سمكو و در جنوب سيد طه       
.  در سـلماس و خـوي نيـز چنـد درگيـري روي داد              151.ها و آسوريان در طـرف اشـنويه روي داد           ترك

گفتگوهاي آسـوريان  . ستم و آشوب ادامه داشت. شهراروميه در دست آقا پطروس و قواي مسلحش بود     
ت تبريـز   مقامـا  152.ها هم بيهوده مانـد      مقامات تبريز به توافق نيانجاميد همچنين گفتگوهايشان با ترك         با
. كردنـد كـه بـه قفقـاز برونـد            آنكه خيال خود را از دست آسوريان راحت كنند، آنها را تشويق مي             رايب

  :ي آن روزها نوشته گاسفيلد در باره. شدند آسوريان هر لحظه نااميدتر مي
تـأمين آذوقـه سـخت ترمـي        ... مهمات جنگي رو به اتمام بود     ... ما از هر طرف در محاصره بوديم      ... «
هـزار پناهنـده   65، منطقه كه از طرف سپاه روس غارت شده بود، توانايي تأمين معاش مردم عادي و  شد

هـا و مـسيحيان       شـد، ايرانـي      را نداشت، قحطي و گرسنگي روز به روز بيشتر حس مـي            )جيلو و ارمني  (
تار زدنـد، و كـش      مسلمانان دست به غارت مي    . شد  دچار امراض شده بودند و آشوب هر لحظه بيشتر مي         

ها درسلماس و جلفا حمله كنـيم و آنهـا را تـا مـرز             ما تصميم گرفتيم به ترك    ... يافت  جمعي خاتمه نمي  
  153».برقرار و درخواست كمك نمائيم برانيم تا از اين طريق ارتباط خود را با آنسوي قفقاز

يل، فرمانـده   هواپيما از طرف ژنرال دنـسترو     .  ژوئيه يك هواپيماي انگليسي در اروميه فرود آمد        10در  
ها هيچ نيـروي      نيروهاي بريتانيا در شمال ايران، فرستاده شده بود، تا به آسوريان اطالع دهد كه انگليسي              

اي براي كمك آنان ندارند و تنها بايد متكي به خود باشند، و نيروهاي بريتانيا در همدان وشمال آن             آماده
هـا ملحـق       و بـه نيـروي آن       كـرده  راي خود پيـدا   منطقه هستند تا اينكه از جنوب درياچه اروميه راهي ب         

  154.شوند

تـالش كردنـد تـا راهـي را از           همان ماه گروهي از مسلحين آسوري به فرماندهي آقا پطروس            20در  
ارتـش  . تا به نيروهاي انگليسي ملحق شوند و طلب كمك نماينـد          قلعه باز نمايند،      طرف بيجار و صائين   

آسـوريان اراده خـود را از       . شـدند   ميتر    لحظه به اروميه نزديك   ترك به فرماندهي صالح الدين پاشا هر        
 ژوئيـه، گرچـه فرمانـده نيروهـاي مـسلح           29 در   155.اميد ماندن و مقابلـه را نداشـتند       . دست داده بودند  

 چـاپ و پخـش كـرد، و از مـسيحيان     يهاي آسوري و ارمنـي و روسـ    فرماني به زبان   »اشتاب«آسوري،  
 درخـود   بدون ترس و واهمه، در راه جان و مال وطن           «دست گيرند و    ه  خواسته بود كه همگي اسلحه ب     

 را  »اشـتاب «، ولي در همان روز آقا پطروس، با تلفـن از بيجـار              156»برابر دشمن ايستادگي و مقابله كنند     
هـا    ي محاصره شكسته شده و آن       كنند، ولي حلقه    مطلع كرد كه، نيروي ترك به طرف اروميه پيشروي مي         

قواي آسوري تا آن لحظه اروميه را در دسـت  .  كنندنشيني عقبهمان راه به طرف بيجار توانند از     هم مي 
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 اشان خبر نيابند و دچار مخمصه و جنگ نشوند، در شـهر جـار      نشيني  عقبداشتند و براي اينكه مردم از       
  157.زدند كه من بعد رفت و آمد ممنوع و هر كس رفت وآمد كند با جان خود بازي كرده است

و مقـداري از    كردنـد   ي انبارهاي مهمات جنگي را منفجر          آسوريان همه  1918 اوت   2به  شب چهارشن 
آذوقه و اثاث خود را هم آتش زدند و همه وسايل الزم و قيمتي منقول را جمع و حمل و يـا بـار ارابـه                

 صبح مردم شهر فهميدنـد كـه        158.كرده و با عجله همراه زن و فرزندانشان به طرف بيجار حركت كردند            
هـاي كُـرد و آذري بـه داخـل             اوت، جلودار سپاه ترك، مركب از سواره       3 بعد از ظهر     .اند  حيان رفته مسي

  :نويسد  كردند، دهقان مينشيني عقبمسيحيان در وضع بسيار سخت . شهراروميه رسيدند
شـنيدند كـه قـشون عثمـاني          اين قافله چندين ده هزار نفري كه نظم و ترتيبي نداشت هر چه مـي              ... «

كردند و براي تسهيل حركت اثاثيه سنگين خويش را در راه ريختـه               شود در رفتن عجله مي      ميتر    نزديك
ها كـه عـرض پلهـا كـم بـود       در گذرگاهها و پل. خواستند جان خود را از معركه سالمت بدر برند    و مي 

ه و هالك ها افتاد   خواستند زودتر از آنجا رد شوند اغلب سالخوردگان و اطفال برودخانه            چون همگي مي  
. بيماران را كه ياراي رفتن نداشتند زير درختان بيابان به اميد خدا گذاشته و خود فـرار كردنـد                  . شدند  مي

خالصه وضع آنان خيلـي رقـت   . نمودند زنان و مادران كه اطفال خود را گم كرده بودند ناله و شيون مي          
ي كـه تـاكنون موجـب آنهمـه كـشتار      آور و غير قابل توصيف بود، بدتر از همه جيلوها وقاچاقهاي ارمن           

كردند و آنـان را مـانع حركـت     مسلمانان شده بودند حاال هم با پيرمردان وپيرزنان مسيحي بدرفتاري مي        
  159».دانستند ومي خواستند بهر طريق كه ممكن است از دست آنها خالص شوند سريع خود مي

نزديـك   از ساوجبالغ گذشت در   شد، وقتي     اين كوچ رقت آور در همه جا دچار حمله دشمنانش مي          «
بـسياري را بقتـل      مياندوآب مجدالسلطنه سردار ارومي براي انتقام همشهريانش راه را بر آنـان بـست و              

  160».رساندند و بقيه خود را به نيروهاي انگليس در صائين قلعه رساندند

ز اول اوت  شروع شد، تا رو1918 فوريه 22جنگ داخلي مسيحي ـ مسلمان در اروميه كه روز جمعه  
در اين جنگ به گفته .  روز طول كشيد159يعني . با رسيدن سپاه عثماني خاتمه يافت.  طول كشيد1918

 161. هـزار نفـر از مـردم اروميـه و سـلماس و اطـراف آن كـشته شـدند                    140 الي   130نويسندگان آذري   
 كمي كه در مناطق سابق      هاي ديگر بغير از تعداد       هزار نفر به صائين قلعه رسيدند، آن       50ازمسيحيان تنها   

  162.خود ماندند، همگي در راه تلف شدند

 نيـز خـسارت جـاني        آنها آمار كشته شدگان كُرد معلوم نيست، چون كسي سرشماري نكرده، به يقين           
 چون عالوه بر اينكه بسياري از مناطق كُردسـتان زيـر پـاي سـپاهيان تـرك و                 . اند  بزرگي را متحمل شده   

شايد يكـي از شـاهدان واقعـي،      . رمني و آسوري هم بدان اضافه شده بود       روس رفته بود، جنگ داخلي ا     



 
 بـراي آشـتي     1918 آوريل   19اي كه به زبان آسوري و فارسي در           خود آقاپطروس باشد كه در بيان نامه      

  :نويسد مسيحي و مسلمان پخش كرده مدعاي اين گفته باشد او مي
ت اشنويه را كه خودم برأي العـين ديـده ام بيـان و              اي از احواال    خواهد شمه   اي برادران من دلم مي      ...«

عرض نمايم زيرا ايمنم كه قلب نازك و وجدان شما با احوال حاليه آن حـوالي هيچوقـت رضـانخواهد                    
ديدم استخوان انسان از      ها مي   ها و توي خانه     ها و راه    داد و تحمل نخواهد كرد، از آنجمله اينكه در كوچه         

  .لت و هيوالي آنها از هم نگسيخته به هيئت خود با هم مانده بودگوشت برهنه شده و اوصال اسك
و در آن صفحات دفن كردن انسان و نشـستن در جنـب ضـعيفان و يـا آب دادن بـه لبهـاي خـشك                          
وسوخته مريضان و يا گريه و ماتم گرفتن براي فوت نجبـا و اعيـان ايـشان همـه لغـو و متـروك شـده                          

.  قوت انسان در آنجا گوشت گربه و سـگ و انـسان اسـت              خوراك سگهاي آنجا گوشت انسان و غالب      
دولتمندان بĤخر لقمه خود رسيده و رنگ و رخسارشان از گرسنگي زرد شده و كودكان قطع اميـد دادن                   
نان از مرحمت و شفقت مادران كرده همه در جائي جمع شـده، از عمـر خودمـأيوس گرديـده، بـسيار                      

دادنـد    نها استفسار نمايم سر خود راجنبانده هيچ جوابي نمـي         خورند خواستم از آ     ديدم گياه مي    كسان مي 
  .شدند كردند ومشغول گياه خوردن مي دانستم كه از جان خود بيزار شده، هيچ اعتنا بما نمي

 دانـد بـاز از    الزم مـي    حتي يكي از اهالي سلدوز با اينكه اكرام مهمان را در هر جا هر كس بـر خـود                  
  .د را كشته گوشت هر دو را خورده بودشدت اضطراب دو مهمان محترم خو

اي فريـاد و      . اند  از بد بدتر بدفعات ديده شد كه مادران گوشت رانهاي كودكان عزيزان خود را خورده              
مـصالحه را تكميـل      رسانم براي خاطر انسانيت بـزودي روزگـار         اي برادران من فرياد را بشما مي        فغان،

  163».نشويم شت بني خودمان محتاجفرمائيد تا كه براي سال آينده بخوردن گو

 .، آقا پطروس خود فرمانده قواي مسلح آسوري بود)به اشنويه(در اين حمله 
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  : بخش اول
  اوضاع ايران در آن عصر

  )ق  ه (1324جنبش مشروطه 
روحانيون شـيعه در منبـر مـساجد، بـه        . يران مردم را به ستوه آورده بود      ظلم و ستم بي پايان مقامات ا      

ويژه در ايام محرم و رمضان، به موعظه و بحث عليه تعدادي از مسؤولين گمرك كه به دين و روحانيون 
  .پرداختند و خواستار تعقيب و مجازات آنان بودند اهانت و بي حرمتي كرده بودند مي

شكايت و گلـه    اي به عين الدوله صدراعظم نوشته و از تعرفه اضافي گمرك              بازرگانان تهران، شكوائيه  
اي كه عين الدوله و مسؤولين گمرك و نمايندگان بازرگانان            در جلسه . آن شدند  كاهش   و خواستار كرده  

و بـر اخـذ همـان مبلـغ         كـرد   شركت داشتند، عين الدوله بجاي استماع خواست هايشان به آنان توهين            
و به عبـدالعظيم    كرده  بازرگانان با اطالع تعدادي از روحانيون، بازار را تعطيل           .رار ورزيد اصقبلي  تعرفه  

 بجـاي وي  ـ فرزندشـ در همان وقت مظفرالدين شاه عازم اروپا شده بود و محمدعلي ميرزا  . پناه بردند
و وعـده   داد  كست  محمدعلي ميرزا با دلنوازي اعتصابات را ش      . ، از تبريزبه تهران آمد    ـ  تا زمان بازگشتش  

اي غيرمنتظـره روي داد،       در همين هنگام واقعه   . آورد  هاي آنان را بجا مي      داد كه با بازگشت شاه، خواسته     
ا شكاك به فرمان وليعهد در تبريز، دو روحاني بزرگ و با نفوذ تهـران، سـيدمحمد         قعالوه بر قتل جعفرآ   

  )ق1323. (ظم و ساير درباريان متحد شدندطباطبائي و سيدعبداله بهبهاني مخفيانه عليه مظالم صدراع
  

ايران دچار وخامت شديد اقتصادي شده بود، وايـن         . مسافرت شاه و همراهانش چهار ماه طول كشيد       
  .بودهم به گوش همه رسيده و اين موضوع خرج كرده سفر پول هنگفتي را آن در حالي بود كه شاه در 

 و بـه دنبـال   از آنها كينه بـه دل داشـتند       زرگانان تهران   عين الدوله و فرماندار به علت اعتصاب قبلي با        
. گراني نرخ قند را بهانه كرده و تعدادي از افراد سرشناس را به چوب بـستند               . براي تالفي بودند  فرصتي  

و شكايت خود را    كرده  ها را بسته و در مسجد شاه تجمع           بازاريان دكان . بازار را آشفته كرد   كار آنها   اين  
روحانيون دو گروه بودند، گروهي از جمله امام جمعه تهران كه از عـين              .  ميان گذاشتند  درروحانيون  با  

از بازرگانـان و مـردم   كـه  كرد و گروه ديگر به رهبري طباطبايي و بهبهاني  الدوله و درباريان حمايت مي  
خـونين بـود     يآشـوب تبديل بـه     را كه احتمال     ياي زيركانه تجمع    امام جمعه با توطئه   . كردند  پشتيباني مي 

دولـت بـا   . و به عبـدالعظيم پنـاه بردنـد     كرد  شان تهران را ترك       طباطبائي و بهبهاني ودارودسته   . برهم زد 
  .شود  اموالش غارت مياش را باز نكند و دستور داد هر كس مغازهنمود ها را باز  اجبار دكان
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در . گانـان جمـع شـدند     و تعـدادي از بازر    طـالب   ظ و   عا و و  وندر عبدالعظيم دو هزار نفر از روحاني      
هـا را بـاز و        مغازهزور  مقامات با   . كردند  تعطيل مي اوقات  از آنان گاهي    نشانه حمايت   تهران، بازار را به     

معترضان . و عين الدوله به نتيجه مثبتي نرسيد      معترضان  گفتگوي مستقيم   . شد  هر لحظه آشوب بيشتر مي    
عـدالت  «شان ايجاد  مهم ترين خواسته.  رساندنداهشاطالع هاي خود را به   از طريق سفير عثماني خواسته    

، را به شاه ارسال داشت    ها    ي مشيرالدوله وزير امور خارجه خواسته       سفير عثماني هم به وسيله    . بود »خانه
ها هر چند باب طبع عين الدوله و ساير درباريان نبود، ولي شـاه موافقـت خـود را بـر تأسـيس                         خواسته

  :خود اين چنين فرمان صادر كرد اعالم و با خط »عدالت خانه«
  جناب اشرف اتابك اعظم «

چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده ايم ترتيب و تأسيس عدالتخانـه دولتـي بـراي اجـراء                    
اسـت و ايـن اسـت بالـصراحه مقـرر           تر    احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب          

قـانون معـدلت اسـالميه كـه عبـارت ازتعيـين حـدود و احكـام         فرماييم براي اجراء اين نيت مقدس        مي
شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محروسة ايران عاجالً دايرشود بر وجهي كه ميـان هيچيـك از                   
طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراء عدل وسياسات بطوريكه در نظامنامـة ايـن قـانون اشـاره                    

البتـه بهمـين ترتيـب      . ريهاي بي وجه قطعاً و جداً ممنـوع باشـد         خواهيم كرد مالحظة اشخاص و طرفدا     
كتابچه نوشته مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را ترتيب و بعرض برسانيد تا در تمام واليـات دائـر و        
ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماء اعالم كه باعث مزيد                   

شـهر  . ه وقت مقبول خواهد بود همين دستخط ما را هم بعموم واليت ابالغ كنيـد              دعاگويي ما است هم   
  1».1323ذي القعده 

عين الدوله و بسياري از مقامات ديگر دولت مخالف تأسيس عدالت خانه بودند، بعـد از فرونشـستن                  
 خواهـان در    مردم، نه تنها مانع انجام فرمان شاه شدند بلكه به قتل و تعقيـب و تبعيـد آزادي                 اعتراضات  

مردم و روحانيون قتل يك سيد آزادي خـواه         . نهضت عدالت خواهي مجدداً ادامه يافت     . تهران پرداختند 
نيروهـاي  . تجمع كردند و براي تأسيس عدالت خانه در مسجد جامع اعتصاب كردند           اي براي     بهانهبه  را  

و ضمن اي نداد  نتيجهتصاب تحت فشار دربار، اع. دولت آنان رامحاصره و مانع رسيدن غذا و آب شدند   
در مقابل، شاه بـه     . هم كه در مسجد جامع تجمع كرده بودند پراكنده گرداندند         را   بازار كساني    بازگشايي

  .ها هم دسته جمعي به قم كوچ كردند آن. خواهند بروند روحانيون اجازه داد آزادانه به هر جا كه مي
كسي كه مشكلي داشت به امـام زاده،        . ل بود هاي معمو    يكي از روش   »بست نشيني «سنت  در آن عصر    

بـرد، شـخص آن مكـان         مسجد، منزل مجتهدين، تلگراف خانه، يا سفارت و كنسولگري خارجي پناه مي           



 
ي دينـي بـه سـفارت          نفـر از بازرگانـان و طلبـه        50 جمـادي االول     26روز  . كرد  رانزد دولت واسطه مي   

يدند سفارت آنان را پناه داده روز به روز بر تعدادشـان            مردم وقتي كه د   . بريتانياپناه برده و بست نشستند    
 13تعداد بـست نـشينان از       . هر طبقه و صنفي در باغ سفارت چادري براي خود برپا داشتند           . افزوده شد 

هاي   بريتانيا خواسته  »باالعمالقائم  «بست نشينان از طريق     . هزار نفرگذشت، بازار تهران به كلي بسته شد       
  :ها در ابتدا عبارت بود از رستادند، خواستهخود را به دربار ف

  .معاودت علماي مهاجرين به تهران: اول«
  .اطمينان بر اينكه احدي را به بهانه نخواهند گرفت و شكنجه نخواهند كرد: دوم
  .امنيت مملكت، چه امروز كسي داراي مال و جان خود نيست: سوم

ر و ساير اصناف براي رسيدگي در مرافعات شـركت  افتتاح عدالتخانه، كه از طبقه علماء و تجا  : چهارم
  .در او داشته باشند

  2».قاتل دو سيد بزرگوار را قصاص نمايند: پنجم

روحانيون و طرفدارانـشان  ادامه داشت، باغ سفارت   آنها در   اعتصاب  . ها را رد كرد     عين الدوله خواسته  
 افزايش خود رامطالبات مئن شدند بست نشينان وقتي از حمايت مردم مط.  اعتصاب كردند در قم هم در   
  :هاي زير را به شاه دادند  خواسته»شارژ«اين بار از طريق  .دادند
   ـ بازگشت علماي اعالم 1
   ـ عزل شاهزاده اتابك 2
   ـ افتتاح دارالشوري 3
   ـ قصاص قاتلين شهداي وطن 4
  3 ـ عودت مطرودين 5

زيـرا عـين الدولـه مايـل بـود كـه            . تالف داشت محمدعلي ميرزا هنوز وليعهد بود و با عين الدوله اخ         
ي  شـاه  ش بـه مقـام    خواست خود   فردديگري به جاي وي وليعهد شود در مقابل محمدعلي ميرزا هم مي           

 و حتي براي اينكه حمايت روحانيون و مردم را جلب كند از تبريز تلگرافي براي شاه فرستاد و از                    برسد
ن تبريز را هم وادار كـرد، تـا تلگرافـي در حمايـت از               هاي بست نشينان حمايت كرد و روحانيا        خواسته
شاه با خواست محمدعلي ميرزا موافقت و با فرمان زيـر           . ي بست نشينان براي شاه ارسال دارند        خواسته

  :را اعالم كرد»مشروطه«
  جناب اشرف صدراعظم «
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ابكـف كفايـت مـا      از آنجا كه حضرت باريتعالي جل شانه سر رشته ترقي و سعادت ممالك محروسه ايران ر               
سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان قرار داده لهـذا در ايـن                      
موقع كه رأي و اراده همايون ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و امنيت قاطبه اهالي ايران و تـشييد و تأييـد                        

ي و مملكتي بموقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شديم كـه  مباني دولت اصالحات مقتضيه بمرور در دوائردولت  
مجلس شوراي ملي ازمنتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشـراف و مالكـين و تجـار و اصـناف                       
بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخالفه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در مهام امور دولتـي و مملكتـي ومـصالح                     

داقه الزم را بعمل آورده و به هيئت وزراي دولتخـواه مـا در اصـالحاتي كـه بـراي سـعادت و           عامه مشاوره و م   
خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك الزم را بنمايد و در كمال امنيت و اطمينان عقايـد خـود را در خيـر                        

كـه  . انددولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبه اهالي مملكت بتوسط شخص اول دولت بعـرض برسـ                  
بصحه همايوني موشح و بموقع اجراگذارده شود بديهي است كـه بموجـب ايـن دسـتخط مبـارك نظامنامـه و                      
ترتيبات اين مجلس واسباب و لوازم تشكيل آن را موافق تصويب و امـضاي منتخبـين از ايـن تـاريخ مرتـب و                        

وم كه نگهبان عدل ماست افتتاح      مهياخواهد نمود كه بصحه ملوكانه رسيده و بعون اهللا تعالي مجلس شوراي مرق            
داريم كه سواد دستخط      و باصالحات الزمه امور مملكت و اجراء قوانين شرع مقدس شروع نمايد و نيزمقرر مي              

مبارك را اعالن و منتشر نماييد تا قاطبه اهالي از نيات حسنه ما كه تماماً راجع به ترقي دولت و ملت ايران است                       
در قصر صاحبقرانيه .  مشغول دعاگويي دوام اين دولت و اين نعمت بي زوال باشند     كماينبغي مطلع و مرفه الحال    

  4». هجري در سال يازدهم سلطنت ما1324بتاريخ چهاردهم شهر جمادي الثاني 

اعتصاب را ادامه دادند، تـا اينكـه شـاه فرمـان            آنها  اين فرمان براي مشروطه خواهان كافي نبود،        چون  
  :كردديگري به صورت زير اعالم 

  جناب اشرف صدراعظم «
 كه امر و فرمـان صـريحاً درتأسـيس          1324 جمادي الثانيه    14در تكميل دستخط سابق خودمان مورخ       

مجلس منتخبين ملت فرموده بوديم مجدداً براي آنكه عموم اهالي و افراد ملت ازتوجهات كامله هميـون         
دستخط سابق صريحاً داير نموده بعـد از        داريم كه مجلس مزبور را بشرح         ما واقف باشند امر و مقرر مي      

انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرايط نظام مجلس شوراي اسالمي را موافق تصويب و امضاي منتخبين                
بطوري كه شايسته ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند كه بشرف عرض و امضاي                  

  5».دس صورت و انجام پذيردهمايوني ما موشح و مطابق نظام نامه مزبور اين مقصود مق

،  داده بست نشينان بـه اعتـصاب خاتمـه       . بعد از صدور اين فرمان مردم به جشن و شادماني پرداختند          
  .روحانيون و همراهانشان با پيروزي از قم به تهران بازگشتند.  را باز كردندودكان و بازار



 
وزيـران، سـران جنـبش و مـردم          جمادي الثاني قريب دو هـزار نفـر از روحـانيون، درباريـان،               27در  

  . جمع شدند»نظامنامه انتخابات« تهران جهت تشكيل انجمن موقت و آماده ساختن »مدرسه نظام«در
نظامنامه مردم را به شش طبقه تقسيم كـرده بـود،   .  را امضاء كرد»نظامنامه انتخابات« رجب شاه    19در  

  .نان، مالك و كشاورز، و پيشه ورانشاهزادگان و قاجاريان، روحانيون و طالب، اعيان و بازرگا
 تعـداد .  به عمـل آمـد     »مجلس شوراي ملي  «در ماه شوال همان سال در تهران انتخابات عمومي براي           

 نفـر،   10 نفـر، بازرگانـان      4 نفر، علماء و طلبـه       4شاهزادگان  :  شامل ؛بود نفر 60تهران  و سهميه   نماينده  
  .عيين شدند نفر ت32 نفر و پيشه وران 10مالك و كشاورزان 

شاه و وليعهدمحمدعلي   .  ماده تصويب كرد   50 را در    »قانون اساسي «، مجلس،   1324 ذي القعده    24در  
شـاهي   «بـه رژيـم   ) مطلقـه  (»كشـاهي اتوكرائيـ   «به اين ترتيب ايران از رژيم       . ميرزا آن را امضاء كردند    

ا بجاي وي به سـلطنت      محمدعلي ميرز . بعد از چند روز مظفرالدين شاه درگذشت      .  تبديل شد  »مشروطه
  .نشست

اين وقايع مهم در تهران روي داده بود و شهرهاي ديگر كشور آرام و بي صدا بود و جنبش مـشروطه                
خواسـت   سرايت كند و ميبه شهرهاي ديگر دربار مايل نبود جريان . شهر ديگري برپا نشده بودهيچ  در  

تهـران، تبريـز هـم بپاخاسـت، صـدها نفـر بـه              ولي بعد از انتخاب نمايندگان       .تنها در تهران باقي بماند    
شاه موافقـت كـرد     . شدندهم  مشروطه در آذربايجان    استقرار   وخواستار   هجوم بردند كنسولگري بريتانيا   

  .شود، بعد از تبريز ساير شهرها هم دست به كار شدندمشروطيت حكمفرما كه در آنجا هم 
 و روحانيون شد و از طرف ديگر گرچـه          جنبش در آغاز دچار اختالف بين مشروطه خواهان و دربار         

هاي مردم را به شاه و دربار رساندند، ولـي            مشروطه بود و حتي ديپلمات هايش خواسته      طرفدار  بريتانيا  
ها هم به بهانه اختالفـات       ي اين مشكالت عثماني     عالوه بر همه  .  بود يتروسيه به شدت مخالف مشروط    

و اروميه به كُردسـتان     ) مهاباد فعلي (ريق بانه و ساوجبالغ     مرزي با همدستي ايالت كُرد، لشكري را از ط        
  .ايران روانه كردند

 را تصويب كـرد و آن را بـه بخـشي            »انجمن ايالتي و واليتي   « مجلس، قانون    1325در ماه ربيع الثاني     
م طبق اين قانون ايران به چهار ايالت؛ آذربايجان، خراسان، فارس و كرمان تقسي            . ازقانون اساسي درآورد  

  .شد داشت و ساير نقاط واليت شمرده مي  ويژه خود را مي»انجمن«هر يك از اين اياالت . شد مي
مطالبـات   »انقالب عثمـاني  «چون وقتي بعد از   . نبودرشد نكرده   در ايران همچون تركيه     مطالبات قومي   

 و  هميني كثيرالملـ  ملي و مذهبي در تركيه به حد انفجار رسيد، در ايران، با وجود اينكه همانندتركيه سرز               
درنيامد و سران     به صدا  »انقالب مشروطه «و مذهبي بعد از     بات قومي   لمطامذهب بود، ولي مسئله     كثير ال 
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 داخـل خـود  هاي  ها و اديان مليت مطالبات مليتاي براي حل مسئله  انقالب و مقامات دولت هيچ برنامه 
  .نداشتند

اقـوام ايـران بـود، ولـي نتوانـست مـسئله            ي    جنبش مشروطه گرچه دستاوردي دمكراتيك براي همـه       
كُردها از نظر ملي با حاكميت ايران متفاوت و از نظر مـذهبي             .  را حل كند   هاملي و مذهبي كُرد   مطالبات  

چون مذهب رسمي دولت شيعه بود و كُردها هم اكثريت سني بودند، از هر دو سـو تحـت سـتم قـرار                       
از طرف ديگر هم، در تقسيم ايران به .  به وجود آوردردهاكُبراي ي انقالب را   همين امرهم زمينه  . ندگرفت

ي نقاط كُردنشين را بـه عنـوان ايالـت            به نوعي براي حل مسئله ملي و مذهبي، همه        شد    ميچهار ايالت،   
  .اداره خودمختاري را داشته باشدو به رسميت بشناسندپنجم 

  
   انگليس ـ روسيه 1907 توافق 

روسـيه در پـي     . بريتانيا در برابر ايـران اسـتراتژي متفـاوتي داشـتند          بيش از يك قرن بود كه روسيه و         
اشـغال كـرده     يتدريجنقاط فراواني را كه در طي چندين جنگ متوالي          خواست    مياستثمار ايران بود و     

منطقه حايـل   خواست ايران چون      از سوي ديگر بريتانيا هم مي     . نگه دارد تحت سلطه خود     همچنان   ،بود
سرانجام هـر دو از تـرس خطـر توسـعه           . هاي گرم باقي ماند     نفوذ خود وروسيه و آب    در برابر   و عايقي   

 توافقي را بـين     1907 اوت   31و در   گذاشتند  آلمان، مناقشه ديرين بر سر تبت، افغانستان و ايران را كنار            
  .خود امضاء كردند

  :در مقدمه اين توافقنامه نوشته شده بود
كه حفـظ اسـتقالل و تماميـت ارضـي ايـران را مـشتركاً بـر عهـده                   دولتين بريتانيا و روسيه، از آنجا       «

  .اند گرفته
از آنجا كه صميمانه مايل به حفظ نظم و آرامش در سراسر خاك اين كشور و استقرار دائمـي مزايـاي    

  .هاي ديگر در اين قسمت از جهان هستند يكسان براي بازرگاني و صنايع تمام ملت
دولت، به داليل جغرافيائي و اقتصادي، عالقه خاصي بـه حفـظ نظـم و     از آنجا كه هر كدام از اين دو         

آرامش در برخي از اياالت ايران دارند كه اين اياالت همسايگان دور و نزديك روسيه ـ يابريتانياي كبير  
  . هستند)از سوي مرزهاي افغانستان و بلوچستان(

 مايـل بـه احتـراز از تمـام علـل            )سـيه بريتانيـاي كبيـر و امپراتـوري رو       (نيز از آنجا كه هر دو دولت        
بيانجامد، لذا در  ق  وموجبات هستند كه ممكن است به برخورد مصالح ويژة آنها در اياالت مذكور در فو              

  :مواد وشرايط زير ميان خود توافق كردند



 
كند در ماوراء خطّي كه از قـصر شـيرين تـا اصـفهان و يـزدو       دولت بريتانياي كبير تعهد مي  : ماده يك 

رسـد، تقاضـاي    اي واقع در محل تقاطع سرحدي روس و افغان مـي           يابد و نهايتاً به نقطه      متداد مي خاف ا 
هيچگونه امتياز سياسي و تجاري ـ از قبيل امتياز راه آهن، بانك، تلگراف، راه شوسه، حمل و نقل، بيمه،  

ته شدن اينگونه امتيـازات  غيره ـ براي خود، اتباع خود، يا اتباع دولتي ثالث ننمايد و در عين حال با گرف 
  .از طرف دولت روسيه در منطقه مذكور هيچگونه مخالفتي، مستقيم يا غير مستقيم، ابراز ندارد

كند كه در منطقه واقع در ماوراء خطي كـه ازسـرحد افغانـستان                دولت روسيه به نوبه خود تعهد مي      : ماده دوم 
گردد، تقاضاي    يابد وبه بندر عباس ختم مي       ، امتداد مي  و بيرجند و كرمان   ) واقع در شرق بيرجند   (يعني از قاذيك    

هيچگونه امتياز سياسي و تجاري ـ از قبيل امتياز راه آهن، بانك، تلگراف، راه شوسه، حمل و نقل، بيمه، غيـره ـ    
س براي خود، اتباع خود، يا اتباع دولتي ثالث ننمايد و در قبال گرفته شدن اينگونه امتيازات از طرف دولت انگلي                   

  .در منطقه مزبورهيچگونه مخالفتي، مستقيم يا غير مستقيم، نشان ندهد
دهد كه بدون توافق قبلي با بريتانيـاي كبيـر، هيچگونـه مخـالفتي يـا                  دولت روسيه قول مي   : ماده سوم 

اي كه ميان مناطق نفـوذ طـرفين قـرار      در منطقه ) به هر نوع و به هر نحو      (اعطاي امتياز به اتباع انگلستان      
دهد كـه عـين ايـن         دولت بريتانياي كبير به سهم خودقول مي      .  ابراز ندارد  )منطقه بي طرف  (ه است   گرفت

  .حق را براي اتباع روسيه كه طالب امتيازات در منطقه بي طرف هستندقايل گردد
منـاطق نفـوذ     (2 و   1هر نوع امتيازي كه دولتين روسيه و انگلستان، يا اتباع آنها، در گذشته در مناطق                

  . داشته اند به همان قوت و اعتبار سابق خود باقي است)و انگليسروس 
نقـاط نفـوذ     (2 و   1هاي روسيه و بريتانيا و يا اتباعشان در گذشته در نقـاط               هر نوع امتيازي كه دولت    

  .دارند با همان نيرو چون سابق بمانند) روس و بريتانيا
قصر شيرين، كُردسـتان، كرمانـشاه،      : ارت بودند از  اياالت و شهرهاي مهم واقع در منطقه نفوذ روس بودند، عب          

خراسان، گرگان، مازندران، گيالن، اراك، قم، ساوه، يزد، نـائين، اصـفهان،            ) با نقاط كردنشين آن   (تمام آذربايجان   
بروجرد، تهران، قزوين، زنجان و همدان و اياالت وشهرهاي مهم واقع در منطقه نفوذ انگليس عبارت بودنـد از،                   

  .يستان و بلوچستان، چاه بهار، و اطراف تنگه هرمز و بندر عباسكرمان، س
قاينـات، خوزسـتان، فـارس، بقيـه        : اياالت و شهرهاي مهم واقع در منطقه بي طرف عبارت بودنـد از            

  6».لرستان، چهار محال بختياري و بوشهر

 1911از سال گرچه اين توافق موجب خشم شديد آزادي خواهان شد، ولي روسيه بدون اعتنا به آنان         
و اتبـاع  كـرد  ها كنسولگري و مركـز بازرگـاني را دايـر     و دهكرد نيروهاي خود را به اياالت شمال اعزام   
  .اعزام داشتنيرو بريتانيا هم به جنوب . كشورش هم به كار بازرگاني پرداختند
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   پروژه تقسيم ايران 
 آنچنان ضعيف بود كه هيچ كدام       ولي. با وقوع جنگ اول جهاني، ايران بي طرفي خود را اعالم داشت           

اي بـود كـه چـون         و موقعيت جغرافيائيش هم به گونه     . از طرفين جنگ بي طرفي وي را رعايت نكردند        
ميـدان لشكركـشي تُـرك و روس و         سـرزمينش بـه     اي از     بود، بخش عمـده   واقع شده   بين طرفين جنگ    

گ براي وارد كردن ايران به جنگ طرفين جن. و تبديل به مركز نيروهاي خارجي شد درآمده بود   انگليس  
، ولي حكومت ايران با وجـود تغييـر چنـدين كابينـه همچنـان تـا                 كردند زيادي   هاي  خود تالش  به سود 
  .طرف باقي ماند ي جنگ بي خاتمه

بـه ايـن منظـور    هـاي جنـگ    بودنـد، در سـال  درگير جنگ هاي اروپايي كه بر سر تقسيم جهان    دولت
تقسيم قلمـرو عثمـاني بـه توافـق         سر  بودند و همانطور كه بر      عقد كرده   منچندين توافق نهاني بين خود      

  . بر سر تعيين سرنوشت ايران هم به توافق رسيدند،رسيده بودند
 بين پترزبورگ، لندن و پاريس انجـام گرفـت و بـه             1915هاي مارس و آوريل       در مكاتباتي كه در ماه    

  : انگليس ـ روس به صورت زير درآمد1907در توافق اندكي  مشهور شد تغيير »توافق استانبول«
  .اعالم كرده بي طرف به منطقه نفوذ انگليس  منطقق روسيه تمايل خود را به الحا)الف
شد، اول؛ نقاطي كـه  خود  هم خواستار سه تغيير اساسي به نفع        روسيه،  بريتانيا اين اقدام  در مقابل    )ب

دوم؛ قسمتي كه در شرق ناحيه      . شودضميمه  و  همجواراصفهان و يزد بودند ملحق به منطقه نفوذ روسيه          
سـوم؛ روسـيه در منطقـه       . بود آن هم ضميمه روسيه شود     واقع شده   بي طرف وهمجوار خاك افغانستان      

 روسيه موافقت هم پيمانان خود را بـراي         ،به تعبير ديگر  . داشته باشد آزادي عمل كاملي    خود   تحت نفوذ 
  .اشغال كامل منطقه خود درايران را كسب كرد

ايـران نـه تنهـا      . هاي روسيه و بريتانيا و فرانـسه را بـرهم زد             روسيه، تمامي برنامه   1917انقالب اكتبر   
 و حفظ استقالل از نيروهاي امپرياليـستي،         يافتن قدرتبا  بلكه  . ازمتالشي شدن و تقسيم نجات پيدا كرد      

ضعيف ايران نداشت كـه     شوروي نفعي در ت   اتحاد  . ي شوروي در منطقه درآمد      به بخشي از سياست تازه    
افتد، بلكه منافعش در استقالل و اقتـدار وي بـود           بيو يا به دست بريتانيا و يا دشمن ديگري          شود  تقسيم  

  .كه سپري در برابر نفوذ بريتانيا، فرانسه و يا آمريكا شود
  

اي هـ   ي توافقات نهاني و آشكار بـين روسـيه و دولـت             سران انقالب اكتبر از همان روزهاي اول، كليه       
 و بـه  ندو نيروهاي خود را از ايـران بيـرون كـشيد   كرده جنگ با عثماني را متوقف     . ديگر را لغو نمودند   

تغيير اساسـي سياسـت   . ي قروض و امتيازات عصر تزار دست خواهند كشيد        ايران قول دادند كه از همه     



 
ي و كُـرد و آذري      هاي منطقه به ويـژه ارمنـي و آسـور           روسيه درمنطقه مستقيماً در سرنوشت آينده ملت      

  .تأثير كرد
ايران در استراتژي همسايگي روسيه شوروي تأثير كلي يافت، بر همان اساس هم براي بريتانيا وسـاير        

 1915و  1907بريتانيا كه به علت خروج روسيه نتوانست توافق         . كشورهاي امپرياليستي نيز اهميت يافت    
ن بود كه توافق ديگري را بر ايران تحميل كنـد، يعنـي             ي تقسيم ايران را به انجام رساند، در پي آ           در باره 

  .در عمل مستقيم آن را تحت تسلط خود درآورد
  

   ديدگاه ايران براي حل مسئله كُرد
در كُردسـتان  . بعد از خاتمه جنگ، مسئله كُرد همچون يك مـسئله سياسـي مـشخص مطـرح گرديـد               

 سـليمانيه و حاكميـت شـيخ        ي بـا پـايتخت    با حمايت بريتانيا، يك دولت كُـردي      ) كردستان عراق (جنوبي  
. شده و همكـاري كردنـد     تعدادي از سران ايالت كُردستان ايران با شيخ هم صدا           . ود، به وجود آمد   ممح

 در اسـتانبول    عالي  باببا   براي استقالل كُردستان     »جمعيت تعالي كُردستان  «در همين هنگام در تركيه هم       
ي  سـمكو منطقـه   . كنفراس صلح در پاريس مشغول مذاكره بودند      با نمايندگان متفقين در     و  كمال پاشا    و

مـيهن پرسـتان كُـرد      . شد  هر روز اقتدارش بيشتر مي    . از شمال غربي ايران را به دست گرفته بود        وسيعي  
هاي كُردستان بـه وجـود        ي قسمت   دراستانبول و پاريس و سليمانيه اميدوار بودند كه دولت كُرد در همه           

  .كردند  در گفتگوهايشان علناً ابراز و از كسي مخفي نميآرزوي ملي خود را.آيد
كردنـد، كـه فعاليـت        زندگي مـي  ايران  ها چندين ميليون كُرد در سرزميني وسيعي از           و اما در اين سال    

هاي ديگر بود بـر كردسـتان ايـران هـم             كردستان تحت سلطه دولت   ساير نقاط   در  آزادي خواهي كُردي    
حتـي  . مسئله ملي اقوام نداشـتند    حل  براي  مشخصي  ي   هيچ برنامه ايران  مات  دربار و مقا  . تأثير كرده بود  

در آن عـصر كـه      .  هيچ زماني چنين بحثي را به ميان نكـشيده بودنـد           »مجلس شورا «هيچ يك از اعضاي     
مسئله كُرد به گرمي مطرح شده بود، مقامات ايران در اين فكر بودند كه مسئله كُردها را به نـوعي حـل                      

  .ايران ملحق شودبه ردستان عثماني هم كنند، كه كُ
ايران كه در سايه انقالب اكتبر از تقسيم و متالشي شدن نجات يافـت ولـي تركيـه شكـست خـورده                      

هاي فاتح كه مشغول انجام توافقات نهاني اوايل جنگ  دولت. درمعرض خطر متالشي شدن و تقسيم بود      
ر داشت با حمايت بريتانيا در كنفرانس صلح پاريس         و نوع تقسيم قلمرو عثماني بودند، دربار ايران انتظا        

تغييرات مرزي در شمال و غرب كشورش صورت دهد به نوعي كه به غير از كُردستان، تركستان را هم                   
  .ضميمه خود كنند
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 مقامات ايران اين نيرنگ را در سر داشتند و اميـدوار بودنـد كـه بريتانيـا بـه                    1919در حاشيه قرارداد    
و ايــن خواســته را بــه كنفــرانس صــلح بــرده و مطــرح كنــد هــا پــشتيباني  اد، از آنپــاداش ايــن قــرارد

نصرت . سرپرس كاكس نماينده بريتانيا در يك تبصره قرارداد اين قول مساعد را به ايران داده بود               .سازند
  .الدوله، وزير خارجه ايران در ديدارهاي لندن و پاريس پي گير اين مسئله شده بود

اي كـه     كرزن در نامه  . ي اين مسئله بحث كرده است       يدار لرد كرزن، آشكارا در باره     نصرت الدوله در د   
  : است نوشته1919 اكتبر 25به تاريخ 

 ضمن ديدار اخيرش از لندن، در شانزدهم همين مـاه بـه             )شاهزاده نصرت الدوله  (وزير خارجه ايران    «
ر معيـت شـاه ـبالشك خواهـد     وزارت امور خارجه آمد و اظهار داشت كه پس از مراجعت بـه لنـدن د  

  .توانست در باره اصالح خطوط مرزي ايران با من مذاكره و تبادل نظر كند
العاده برايش مفيد و ق  ـ حضرت واال در آن جلسه اظهار كرد كه از نظر تسهيل كار دولت ايران، فو 1

  :منطقهمغتنم خواهد بود اگر دولت بريتانيا قبالً نظر خود را در بارة وضع آتي اين دو 
  

   تركستان )الف
   كُردستان )ب

  .كه هر دو با ايران مرز مشترك دارند روشن سازد
ـ   2   كـه انـسان   ي اسـت  بزرگـ نظـر وي اشـتباه  ه  ـ در رابطه با كُردستان، حضرت واال اعالم داشـت ب

ازكُردستان ايران يا كُردستان تركيه صحبت كند چون به حقيقت فقط يك كُردستان وجود دارد ولذا هـر                  
 خواهـد و غير قانوني    وع خط به اصطالح مرزي كه ميان اين دو ايالت كشيده شود خطّي كامالً موهوم                ن

شاهزاده ضمن صحبتهاي خود، اين را هم اظهار داشت كه اگر دولت بريتانيا رسماً اعالم دارد كه از                  . بود
ني واحـد قابـل   اي آنها شق ديگري جز همين شق ـ پذيرفتن موجوديـت كُردسـتا    نظرگاه سياست منطقه

قبول نيست، آنوقت او و حكومت ايران هر دو حاضراً عرضحال آتي كشورشان را طوري تنظيم كنند كه          
به شرطي كه حرفها و نفوذ دولت ايران در اين منطقة واحـد             . كامالً با نظر حكومت انگلستان وفق دهند      

  »...از اولويت خاصي برخوردار باشد و بر آن ديگران بچربد
در اين ديدار يادداشتي طـوالني در       .  با كرزن ديدار كرد    ديگربار   نصرت الدوله    1919نوامبر  در سيزده   
  7».اي از نقاط درخواستي تقديم كرد هاي ارضي ايران و نقشه باره خواسته

 نوشته، در باره اين يادداشت و گفتگـومي         1919 نوامبر   13اي كه براي سِركاكس در        لرد كرزن در نامه   
  :گويد



 
بايـست    نهاد اول نصرت الدوله در رابطه با تغيير خط مرزي ايران از طرف غرب بـود كـه مـي                   پيش... «

نقطه شـروع ايـن تغييـر،       . قسمت بزرگي از خاك كُردستان عثماني جدا و به كُردستان ايران ملحق شود            
  8».رسيد  ميغرب درياچه اروميه بود كه ادامة آن به قلب و مركز كُردستان عثماني

در يك يادداشت رسمي كه به لرد كرزن وزير امور خارجه بريتانيـا تـسليم كـرده بـود،                   نصرت الدوله   
خواسته بود كه بريتانيا در كنفرانس صلح از ايران حمايت كند كه قسمت بزرگي از سـرزمين كُردسـتان                   

  9.عثماني ضميمه ايران شود

ي   لرد كرزن اسـت در بـاره  هاي ايران به در يك نامه ديگر كه نصرت الدوله خواهان قبوالندن خواسته     
  :نويسد كُردها مي

كُردها به تعداد كثيري ايالت و عشاير بومي تقسيم شده اند كه همگي نسبت بـه هـم حـسادت و                     ... «
 و بعيد است كه در آتيه بتوانند از    .اند  اين اقوام كُرد هرگز در گذشته تشكيل ملت نداده        . همچشمي دارند 

  .كه در داخل يك واحد سياسي تشكّل يابنداين امكان برخوردار گردند يا اين
بازگشت اين مناطق كُردنشين به ايران، يعني به كشوري كه نفوذش ميان عشاير كُرد بـا تـأثير وقـوتي                    
محسوس اعمال شد، و آثار و نتايج مفيد خود را در تلطيف روحيات آن عـده از كُردهـا كـه در منـاطق                    

 نحوي آشكار نشان داده، خودمي توانـد راه حلـي بـراي     به.اند  مكري، گروس و صحنه، تخت قاپو شده      
خصوصاً از اين لحاظ كه بسياري از اقوام وعشاير كُـرد هـم اكنـون در سراسـر                  . اين مسئله دشوار باشد   

 كُردها هرگز زير سلطة ارمنيان نخواهندرفت، به عكس، يگانگي نژاد و مـذهب و               .اند  ايران زمين پراكنده  
  ». سه رهگذر با ايرانيان دارند، آنها را به طبع به ايران نزديك خواهد كردزبان، و عاليقي كه از اين

 براي سرپرس 1919 نوامبر 28ي  هاي ايران در نامه   لرد كرزن در مورد مسئله كُرد، در جواب يادداشت        
  :گويد كاكس نوشته مي

هزنـي كُردبنـام    طبق اطالعاتي كه به ما رسيده، تمام كوهستانهاي اطراف اروميـه تحـت تـسلط را               ... «
سميتقو قرار دارد كه مشغول تاخت و تاز دائمي در داخل مرزهاي ايران است و تقريبـاً هربالئـي را كـه           

و در چنـين مـوقعي كـه دولـت ايـران حتـي از               . تواند بر سر مردمان اين منطقه بياورد        دلش بخواهد مي  
 درحيرتم كـه حـضرت واال       استقرار امنيت در آن قسمت از كُردستان كه مال خودش هست عاجر است،            

از . قلمرو ارضي ايران را به داخل كُردستان تركيه گـسترش دهـد           . چگونه ناگهان به اين فكر افتاده است      
كنم حتي دورنماي متحد كردن قبايل كُرد كـه در طـرفين مرزهـاي كنـوني                  اين جهت است كه فكر نمي     

ه باشد كه بخواهند با برادران ايراني خـود         اي براي كُردهاي عثماني داشت      كنند، آن چنان جاذبه     زندگي مي 
  10».جامعه واحدي تحت سلطه و حكومت ايران تشكيل دهند
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   ايران ـ انگليس 1919 قرارداد 
 كـه شـوروي را از هنـد         »هـاي سـپر     سـرزمين «لُرد كرزن وزير امور خارجه بريتانيا، ايجاد زنجيري از          

حفاظت «وذ روس نباشد، اساس سياست اصلي       اي كه هيچ كدام تحت تسلط و يا نف          جداسازد و به گونه   
دانـست كـه      كرده بود، و ايران را مهم ترين و در همان حال ضعيف تـرين حلقـه ايـن زنجيـر مـي                     »هند
  .بايست ازهر نوع خطر متعرضي محفوظ باشد مي

.  نجات دادند  ها  آلمان و ترك  ورزي    تيررس طمع به هنگام جنگ، سپاهيان روس و انگليس ايران را از           
ي نقاط مهم ايران تحت تسلط        از پايان جنگ و شكست ترك و آلمان و خروج روس از جنگ همه             بعد  

  .سپاه انگليس درآمد
بعد از جنگ، مردم بريتانيا خواستار بازگشت فرزندانشان از نقاط دور به سرزمين خود بودند، عـالوه                 

 ماليـات دهنـدگان بريتانيـا     ار سنگيني بر دوش     فشبر اين هزينه نگهداري نيروي عظيم نظامي در خارج،          
براي حكومت بريتانيا اختصاص هزينه حفظ سـرزمين فراوانـي كـه در سراسـر دنيـا در                  . وارد كرده بود  

اي ديگر انديشد تا اين نقاط را از دست ندهد و             بايست چاره   لذا مي . دست و نفوذداشت كار آساني نبود     
ها به خـود   ها پيوند اين سرزمين كي از اين راه  ي. هم اينكه موجب سنگيني و نارضايي مردم بريتانيا نشود        

به وسيله پيمان سياسي و نظامي و اقتصادي از طريق گمـاردن مـشاورين انگليـسي بـراي سرپرسـتي و                     
ها با هزينه خود براي حفاظت و نفوذ و قـدرت و منـافع                هاي اين دولت    نظارت وزارت و ايجاد دستگاه    

  .خود آنان بود
ر ايران و وزيرمختـار بريتانيـا سـرپرس كـاكس يـك سلـسله مـذاكرات                 الدوله نخست وزي  ق  بين وثو 

  . شد1919 اوت 9وگفتگو انجام گرفت كه منجر به امضاي توافق 
قـرارداد نظـامي و سياسـي       «بخش اول آن به نام      . اي بود    دو بخش و چند تبصره      متشكل از  اين توافق 

ـ           »ميان ايران و بريتانيا    قـرارداد  «بخـش دوم آن هـم بـه نـام       . ود كه مشتمل بر يك ديباچه و شش مـاده ب
  11.مشتمل بر چهار ماده بود»مالي

اين توافق امور سياسي، نظامي، دارايي، فرهنگـي و اداره ايـران را از طريـق مـشاورين انگليـسي كـه                      
  .دروزارت و مؤسسات آن بودند عمالً تحت تسلط بريتانيا درمي آورد

  : استاد تقديم كابينه لويد جورج كرده نوشتهلرد كرزن در اين گزارش كه در روز امضاء قرارد
شـويم و     اگر كسي سؤال كنند اصالً چه دليلي دارد كه ما پذيراي مسئوليتي چنين سنگين در ايران مي                «

اش نزديـك     اي  كنيم كه چهار اسبه به سوي زوال افـسانه          چرا اين كشور فرتوت را به حال خود رها نمي         
حال حاضر با توجه به موقعيت جغرافيائي ايران و منافع عظـيم            شود؟ جواب اين سؤال اين است كه در         



 
ما در اين كشور، و نيز با توجه به امنيت آتي امپراتوري ما درخاور زمين، رها كردن اين كشور بـه حـال                 

انگلـستان  . خود عمالً غير ممكن است، كما اينكه در عرض پنجاه سال گذشته هم غير ممكن بوده است        
دهـد خونـسرد و       ز اوضاع ايران كنار گيرد و درقبال حوادثي كه در اين كشور رخ مي             تواند خود را ا     نمي

عراق (از آن گذشته، اكنون كه ما درشرف قبول مسئوليتي جديد ـ قيمومت بر بين النهرين  . بي اعتنا ماند
 هستيم و اين كه ما را ازسوي غرب نيز هم مرز و همجوار ايران خواهد ساخت، ديگـر بـه هـيچ                       )عرب

اي چنين حساس كه ميان مرزهاي امپراتوري ما در هند و مرزهـاي               توانيم اجازه دهيم در خطه      جه نمي و
كشورهاي نوبنيان عراق واقع شده، خالئي ايجاد شود كه به علت سوء حكومت به بستري مستعد بـراي                  

  .هاي مالي، تبديل گردد هاي سياسي، و هرج و مرج هاي بين المللي، آشفتگي دسيسه
ها دليل محكـم      گذشته اگر قرار بر اين باشد كه ايران تنها و بيكس به حال خود رها شود، به ده                 از آن   

گيـرد    جاي اين ترس هست كه سيل نفوذ بلشويزم كه از مرزهـاي شـمالي ايـن كـشور سرچـشمه مـي                     
ده باالخره، آخرين دليل براي توجيه مـسئوليتي كـه درايـران بـه عهـ              . سرانجام سرتاسر ايران را فرا گيرد     

ها ومنـافعي بـزرگ بـه شـكل      گرفته ايم اين است كه ما در گوشة جنوب غربي اين كشور مالك سرمايه           
شـود و همـين موضـوع نـوعي      هاي نفت هستيم كه سوخت نيروي دريائي بريتانيا از آنها تأمين مـي          چاه

  12».بخشد اهميت استثنائي به نقش ما در اين نقطه از جهان مي

اي كـه بـر دوش        ي  هاي كرزن آشكار شـده و وظيفـه         د در بسياري از گفته    هدف انگليس از اين قراردا    
 ايران را از نوسازماندهي     »ارتش«بايست مجدداً     بود، بر طبق بندهاي اين قرارداد، مي        حكومت بريتانيا مي  

و وضع دارايي و اقتصادي كشور سامان گيرد و يـك سلـسله اقـدامات اداري صـورت گيـرد و دو                      كند  
  .ترلينگ به صورت وام به ايران داده شودميليون پوند اس

الدولـه نخـست وزيـر و شـاهزاده فيـروز ميـرزا نـصرت الدولـه                 ق  طرف ايرانـي ايـن قـرارداد، وثـو        
هزينه قبول ايـن پيمـان سـنگين و    . وزيرامورخارجه و شاهزاده اكبرميرزا صارم الدوله وزير دارائي بودند        

 هزار 100 هزار تومان و نفرات دوم و سوم هر كدام 200ل  را از ايران سلب كرد فرد او»استقالل «نابرابر
 همچنين بريتانيا به احمدشاه و هر سه وزير قول داده 13.تومان رشوه از حكومت انگليس دريافت داشتند      

اين توافق شورشي در ايران صورت گيرد، بريتانيا در يكي از كشورهاي            اثر عملياتي كردن    بودكه اگر در    
  .ندگي را به آنان عطا كنداش حق پناه تحت سلطه

هاي ايـران را هـم    دربار، بريتانيا قول حمايت تعدادي از خواستهبراي  ويژه هاي عالوه بر اين دستاورد 
وارد بـه ايـران     ها در ايام جنگ       ي بعضي دولت    خساراتي كه به وسيله   جبران  داده بودند، از جمله     به آنها   

  14.هاي اخير به سود ايران بود ل غربي، كه قسمتشود و تغيير درمقداري از مرزهاي شمالي و شما
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شوروي شديداً مخالفت كرد، چون نفوذانگليس       .عموم آزادي خواهان ايران عليه اين پيمان بپاخاستند       
  .رساند، عالوه بر آن آمريكا و فرانسه هم ناخشنود بودند  جنوب ميهايرا به مرز

با بستن آن سمكو ديگر هيچ اميدي به حمايـت       اين قرارداد همان پيماني است كه بيل معتقد است كه           
نخواهـد   هاي كُرد در تشكيل نوعي اتحاد ملي بين كُردهاي ايران و عـراق و تركيـه                 انگليس براي تالش  

  15.داشت
  

  : بخش دوم
  ظهور سمكو

  ي تاريخي ايل شكاك  سابقه
ــ  دم و اســكان آذري دمتــراژدي ايــل شــكاك بعــد از  داني هــا در غــرب درياچــه اروميــه، نقــش چن

و قـسمتي در    كوچانـده شـدند      كـه قـسمتي بـه خراسـان          ققاو ايـل شـ    .اند  دررويدادهاي منطقه نداشته  
آذربايجان شرقي مانده بودند، با ايل شكاك آيا از يك ايل بودنـد يـا خيـر، معلـوم نيـست، چـون هـيچ             

  .تحقيقي در اين باره نشده است
 13 و آغـاز قـرن   12 اواخر قرن ، به ميان آمد   نام ايل شكاك در رويدادهاي منطقه آشكارا      اولين بار كه    

هـاي    هجري بوده است، زماني كه اسماعيل خان رئيس ايل شكفتي همچون رهبر شكاك درلشكركـشي              
ها براي تنبيه ايالت      و همچنين در حمالت آذري    كرد  عباس ميرزا نايب السلطنه به خاك عثماني شركت         

و جنگجويـانش در حمـالت بـزرگ سـپاهيان          اسـماعيل خـان     . كُرد بـه كـار گرفتـه شـده اسـت          ديگر  
او ) 1216(اي كه براي ريشه كن كردن ايل بلبـاس در دامنـه قنـديل روي داد                   افشاراروميه و مقدم مراغه   

ها براي تنبيه ميـر روانـدز در سـيدكان كـرده              اي كه آذري    چرخچي لشكر آنان بود، و همچنين در حمله       
 اسـماعيل خـان قرابـت       .اند  ها بوده   لشكر آذري قراول  پيش  ، اسماعيل خان و جنگاورانش      )1231(بودند

  .نزديكي باآنان داشت چون دختر وي در نكاح فرج اله خان پسر بزرگ عسكرخان بگلربگ افشار بود
ي    به طور عام و محدوده     ياندر آن عصر، ايران   . اي ساخته بود    اسماعيل خان باالي كوه بناب نازلو قلعه      

بايـست مبـالغ    ، چون دولـت هـم مـي   در فشار بودندار سنگين ماليات آذربايجان به طور اخص در زير ب   
خـسارت جنگـي بـه روسـيه بپـردازد و هـم اينكـه شـاهزاده و مقامـات آذري كـه                       ي بـه عنـوان      هنگفت
وفاداري اسماعيل خان به دستگاه حاكميـت       . خواستندثروتمند شوند در پي غصب امالك مردم بودند         مي

همچنين خويشاونديش با عـسكرخان، كـه يكـي از مهمتـرين            و شركت در جنگ و لشكركشي هايش،        



 
حاكمان آن زمان بود و شخصيتي مهم در مذاكرات ايران و روس در هيئت نمايندگي بود، و زمـاني بـه                     

  .عنوان سفيردربار قاجار به پاريس نزد ناپلئون فرستاده شد، او نيز نتوانست به فريادش رسد
عـسكرخان  . اعيل خان در قلعه خود ناچـار بـه تحـصن شـد            به علت ناتواني باج و خراج زمين، اسم       

باكمند تدبير، نه با جنـگ و درگيـري، يعنـي بـا فريـب و حيلـه، توانـست اسـماعيل خـان را بـه قتـل                             
 آقـا، ، ثروت و دارائيش را غارت و بر آبادي و امالكش چنـگ انـدازد و فرزنـدانش، ميرزا                )1235(رساند

ام رياست ايل را پـس گيـرد و سرپرسـتي آن را بـه يـك آذري                  و مق داده  بيگ را فراري      علي آغاو يحيي  
  16.دهد

به اين ترتيب رابطه ايل شكاك با دستگاه حاكميت آذري در حالت جنگ و صلح بوده است گاهي در      
انـد، و چـون سرزمينـشان سـخت و كوهـستاني و هـم        شـده خدمت دستگاه و گـاهي از دولـت يـاغي        

  .آن دست نيافته است دولت به سهولت به اند، مرزعثماني بوده
رابـراي  ) يكي از فرزندان عباس ميرزا    ( هنگامي كه دولت محمدرحيم ميرزا ضياءالدوله        1265در سال   

 كه براي  رازرزاايل  سران كُرد به ويژه سران ،اداره خوي، سلماس و اروميه اعزام داشتند، در اولين اقدام         
كُـرد، علـي آقـا      شورشـيان    گـرفتن از     حتـي بـراي زهرچـشم     .  دسـتگير كـرد    رفته بودند، وي  خيرمقدم  

، و هـم     شده بـود   ماليات از دولت ياغي   سهم مالكانه و    فرزنداسماعيل خان را كه به علت عدم پرداخت         
از نيروهاي آذري را بـا      لشكري  داد،    را به منطقه راه نمي    ماليات  آوري   جمعمسئول  اينكه مأمورين آذري    

 ضـمن تعقيـب، وي را   آنها. را به سويش روانه كردندچند عراده توپ از طريق محال سوماي برادوست         
بعد از مدتي بيوك خان با دلنوازي وي را به اروميه كـشاند و دسـت                . ندفراري و دارائيش را غارت كرد     

شكاك از آن بعد    . برادرش را رئيس ايل شكفتي كردند     آقاي  ي تهران كرد و به جاي وي ميرزا         بسته روانه 
شغل اصلي  «كه تعدادي سياح معتقد بودند كه       كردند  بدنام  آنها را   قدري  در حالت نافرماني زيست و به       

  .»نه دامداري ،اين ايل راهزني است
در هـا گـاه گـاهي بامـسؤولين حكـومتي             خراج كشت و سرانه زمين و غارت كـاروان        بر سر   ا  قعلي آ 

داخـل   در ايـران و گـاهي  داخـل  ، گـاهي در  كرد ميولي بيشتر اوقات ياغيگري بود سازش هماهنگي و  
  17.خاك عثماني بود

  . كُردها به رهبري شيخ عبيداله شركت نكردند1297سران ايل شكاك در قيام 
 ي او هم از پدرش بهتر نبود با         فرزندش رئيس ايل شكاك شد، آوازه     آقاي   محمد آقا،بعد از مرگ علي     

سـتاهاي مـرزي را بـه    شورش نكنند تعـدادي از رو اقدام به  وجود اين مقامات ايران براي اينكه اين ايل         
  .بودندداده آنان 
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وقتي مظفرالدين شاه به مسافرت اروپا رفت، محمدعلي ميرزاي نايب السلطنه كه حكمـران تبريزبـود                
اخباري كـه ازقفقـاز     . بجاي وي به تهران رفت و او هم نظام السلطنه را بجاي خود حكمران تبريز نمود               

نان و ارمنيان شديد است، نظام السلطنه واهمه داشـت          كرد كه جنگ ديني بين مسلما       رسيد وانمود مي    مي
شكاك را بـه تبريـز خوانـد كـه حفاظـت            آقاي  كه جنگ به تبريز هم سرايت كند، به همين جهت جعفر          

رفـتن بـه    و پدرش كه تحت تعقيب حكومت بودند ازآقا جعفر. ي وي گذارد محله مسيحيان را به عهده   
را مطمـئن سـازد و نيـت و صـداقت خـود را      آقـا   اينكه جعفر نظام السلطنه براي  . تبريز در هراس بودند   

هم باور كرد و بـا چنـد        آقا  درفراخوانش نشان دهد، قرآني را مهر و امضاء نمود و برايش فرستاد، جعفر            
. بعد از رسيدن نظام السلطنه حفاظـت محلـه ارمنيـان را بـه آنـان سـپرد                 . نفر ازافراد خود به تبريز رفت     

، محمدعلي ميرزا   كردند  حفاظت مي شهر  از  كُردي خود، مسلحانه    ولكلور و سنتي    فبا لباس   آقا  افرادجعفر
او هم انجام ايـن كـار را بـه          . را به قتل رساند   آقا  داد كه جعفر  فرمان   به نظام السلطنه     تلگرافبا  از تهران   

را به سراي خود خوانـد و       آقا  ضرغام، جعفر . ي سواران قره داغ سپرد      محمدحسين خان ضرغام سركرده   
همراهانش كه اين خبر را شنيدند، شليك كنان از شهر فرار و هـر              ). 1323(در آنجا وي را به قتل رساند      

و دو كشته ديگر را براي تماشاي عموم چند  آقا  جسد جعفر . آمد به قتل رساندند     كس كه سر راهشان مي    
  18.روزي در تبريز بر دارآويختند

مجدداً از حكومت ايـران يـاغي شـد و          آقا  ر جعفر پدآقا  محمد.  به خشم آورد   ها را   شكاكخيانت  اين  
ايـن  . هـا كمكـي نكردنـد        دهند، ولي عثماني   ياريوي را   براي قيام و انتقام به دولت عثماني پناه برد كه           

واقعه هم زمان بود با كشته شدن رضوان پاشا فرماندار استانبول كه خاندان بدرخان متهم به قتل آن شده                
هم با توطئه سفارت ايران در همين زمـان         آقا  تگير و تبعيد گرديدند، محمد    بودندكه سرانجام تعدادي دس   

  .دستگير و به جزيره رودس تبعيد و در آنجا مرد
در منـابع بـه ايـن       . شكاك در مقايسه با تعدادي از ايالت كُرد، ايلي چندان بزرگ و با جمعيتي نبودند              

  :اند صورت سرشماري شده
  ر خانوا1500    1892سال   لرد كرزن 

   خانوار2000    1920سال   مارتين وان برونسن 
   خانوار1500    1932سال     مسعود كيهان 

  19 خانوار1500    1938سال   هنري فيلد

  .ايل شكاك با وجود كوچك بودنش به دو طايفه كاردار و عبدويي تقسيم شده بود
  :طايفه كاردار، كه اين طايفه هشت تيره بودند: يكم



 
  .ي، مامد كاردار، سكري، ادماني، اوري، چركوييكاردار، كچلي، نعمتآقاي پز
در برادوست و كچلي در برادوست و سوما بودند، تيره چركويي در چند روستا پراكنـده و پـنج                   آقا  پز

  .تيره ديگر در چهريق و اطراف سلماس بودند
  :طايفه عبدويي، اين طايفه سيزده تيره بودند: دوم

ن، مامـدي، عبـدويي، مقـري،        خلوف، خدري، بوتان، نيسا    عبدويي، دري، هناري، فنك،   آقاي  دالن، پز 
  .وركپاچك، گ

 دري و هناري در برادوست، خلوف، خدري، بوتان و نيسان در سوما، مقري و پاچك درانـزل،                  آقا،پز
  .فنك در سوما، مامدي عبدويي در چهريق و شپيران و انزل بودند

  . ويژه خود بودندرئيسداراي ها  ي تيره همه
آقاي و بعـد از او محمـد   آقـا  هاي طايفه عبدويي و رئيس ايل تمـامي شـكاك علـي     تيرهرئيس تمامي   

  20.هاي ايل كاردار هم عمرخان شريفي بود ي تيره رئيس همه. فرزندش و بعد از او هم سمكو بود
  

   درخشش سمكو
، ــ  اسـماعيل آقـا سـمكو     فرزنـدش ـ  رئيس طايفه عبدويي و رئيس ايل شـكاك آقا بعد از مرگ محمد

 آقـا هـا بعـد از قتـل جعفر        شـكاك . ترين و قدرتمندترين شخصيت بين تمامي ايل شكاك بـود          ناسسرش
ها را پيشه خود كردند، و به همين جهت شمار زيـادي از افـراد مـاهر و                     حمله به آذري   ،ها  توسط آذري 
  .سمكو جمع شده بودند جسور دور

داد آن را     اعمـالي كـه انجـام مـي       ي كُـرد و آذري را بـه ارث بـرده بـود و بـا                   سمكو اختالف ديرينـه   
اش در داخل ايران همفكري نداشت، از هر سو           هاي سياسي   و چون در تالش   . بيشترجسور و منفجر كرد   

  .نوشتند كردند و مي ياد ميبه بدي شد، و از او  با وي دشمني مي
ه بـود، بـه     ي كُـرد سـني و آذري شـيع          ي اروميه از قديم االيام ميدان رقابت و اختالف دشمنانه           منطقه

آشفتگي اين  به منطقه،   اول آنها   همين علت مدام دچار آشوب بود، ورود اول بار لشكر عثماني و يورش              
كـرد و   تـر     ها وضـع را آشـفته        توسط روس  ها  كرد و ورود روسيه و اخراج عثماني       را بيشتر و اختالفات   

شكركـشي وسـيع     روس و مجـدداً ل     نـشيني   عقـب وقوع جنگ جهاني اول ولشكركشي ارتش عثماني و         
روس و ورود راهزنان ارمني و اشغال منطقه، كوچ جمعي آسوريان از حكاري و آنگاه انقـالب اكتبـر و                    

 دائمي سپاه روس، همگي اين رويدادها در اندك چند سالي، اوضاع اين منطقـه را بـه يـك                    نشيني  عقب
  .تراژديك برده بودمرحله 
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اش داشت، شخـصيتي      به علت قدرتي كه در ميان قبيله و منطقه        اش و     ي تاريخي خانواده    سمكو با توجه به سابقه    
  .سرشناس در ميان كُردان شد و با بسياري از افراد و بسياري از رؤساي ايل و كسان رابطه پيدا كرده بود

پـروژه  بيـگ   قعبـدالرزا . بدرخان همكار و همفكـر بـود  بيگ  ققبل از شروع جنگ جهاني، با عبدالرزا     
 باليـد و بـا      ردن قيام و ايجاد كُردستان مستقل در سر داشت، به حمايت سمكو مي            بزرگي كه براي برپا ك    

انـدازي   خوي راه شهر   را ايجاد و اولين مدرسه كُردي را در          » شناسي جهان«كه جمعيت   همكاري او بود    
  .كودكان را جهت تحصيل و آموزش روانه آن مدرسه ساخت كرد و سمكو

 كرده بود، مدتي در ميان ايـل شـكاك          نشيني  عقبها    ي ترك   حملهشيخ عبدالسالم بارزاني كه در برابر       
بـه  را  و همراه سمكو براي ديدار جانشين تزار روس به قفقاز رفتند، تا حمايت وي از جنبش كُـرد                   . بود

 از طرف صوفي عبداله شـكاك دسـتگير و  ) شكاك(شيخ عبدالسالم بعدها در همين منطقه      . دست آورند 
  .ها داده شد تحويل ترك

صديق فرزند شيخ عبيداله     شيخ محمد . صديق را به زني گرفته بود      مكو يكي از دختران شيخ محمد     س
سـيدطه   . فرمانده جبهه اروميه و پدر سـيدطه بـود         1880شمزيني و برادر شيخ عبدالقادر بود كه در قيام          

نقـالب  ا« بعـد از  .  بـا نفـوذ حكـاري بـود        ي قدرتمند سرشناس آن عصر و سردار      يكي از كُردهاي سياس   
با اين خويشاوندي همكاري خانـدان شـيوخ        .  بود »مجلس مبعوثان « نماينده واليت حكاري در      »عثماني

  .شدتر  شمزينان به ويژه سيدطه و سمكو محكم
مقابله ها    سپاه روس با  در آغاز جنگ جهاني اول، سمكو با يك نيروي سه هزار نفره در نزديك خوي                

طولي نكشيد كه سپاه روس     . ها افتاد    تخليه تا اينكه به دست ترك      ها براي چند ماه منطقه را        روس 21.كرد
ولـي  . از آن به بعد سمكو ديگر در رويدادهاي بعدي مداخله نكـرد           . ارتش ترك را در منطقه عقب راند      

پـس از مـدتي    . مقامات روس از همان آغاز، سمكو و سيدطه و چند كُرد ديگر را به قفقاز تبعيد كردنـد                 
  .ازه يافتند كه در خوي اقامت گزينندطوالني اين بار اج

 راتـشكيل   »جمعيت استخالص كُردسـتان   «قبل از انقالب اكتبر، سيدطه و سمكو و چند شخص ديگر            
ي همكاري كُرد و روس عليه ترك به شرط حمايت            بارهدرمذاكره  دادند و از مقامات روسي درخواست       

 فردي سرشناس و مقتدر منطقه بـود، اروميـه   در آن زمان سمكو چون . از اهداف ملي كُرد را كرده بودند      
و رفـت و آمـد اوو       زمينـه آشـنايي     همچون يك مركز مهـم ديپلماسـي و تبليغـات ميـسيونري از قبـل                

  . بودرا فراهم آوردهها و افراد ديني  ديپلمات
 كامل سپاه روس، در اروميه و مناطق اطرافش خالء قدرت مشاهده            نشيني  عقببعد از انقالب اكتبر و      

قـدرت و   زمـان   سـمكو هـم در ايـن        . ي آسوريان آن را پر كنند       هاي متفق خواستند به وسيله      دولت. شد



 
 نـشيني   عقـب خريد و تعدادي را هـم درجريـان         با  تعدادي سالح   . نيروي زيادي در منطقه پيدا كرده بود      

يـشتر  ي شهرتش ب با قتل مارشيمون پيشواي ديني آسوري آوازه     به دست آورد و     سپاه روس ضبط كرد و      
  .شد

سمكو رابطه چنداني با مردان سرشناس كُرد كرمانشاه و سنندج و ايالم و             احتمال كمي وجود دارد كه      
در اين عدم   زبان  لهجه  جغرافيايي زيست سمكو و     موقعيت  شايد  . رؤساي ايالت اين مناطق داشته باشد     

  .او نقش داشته باشدارتباط 
  

   قتل مارشيمون 
. هاي مسلمان اروميـه روي داد        سختي بين آسوريان مسيحي و آذري      ، جنگ 1336 جمادي االول    9در  

هنوز جنگ خاتمه نيافته بـود كـه سـمكو نيرويـي            . در اين جنگ چند هزار نفر از دو طرف كشته شدند          
 هاي اروميه عليه آسوريان جمع كرد، ولي قبل از رسيدن به اروميه آسوريان بر شهر جهت كمك به آذري  

  . كردنشيني عقبشود جنگ وارد سمكو بدون اينكه .  تسليم شده بودندو مسلمانانتسلط يافته 
آســوريان گرچــه در ايــن جنــگ پيــروز شــدند، ولــي در منطقــه خــود را در برابــر قــوم آذري تنهــا 

. ها بيگانه و چند ماهي بود كه از حكاري به اروميه آمده بودند عالوه بر اين تعداد زيادي از اين.ديدند  مي
توانستند بدون توافق و هم       م نسبت به مردم اروميه و اطرافش در اقليت بودند و نمي           هاز لحاظ جمعيت    
مارشـيمون  . ، موازنه قدرت در منطقه را نگه دارند       ندبوداز خود   ملتي با جمعيت بيشتر     پيماني با كُرد كه     

. ار كننـد  همديگر ديـد  با  ) سلماس(و توافق كردندكه براي گفتگو در كهنه شهر         پيدا كرد   با سمكو رابطه    
مارشيمون رهبر سياسي و نظـامي و دينـي         . طراحي كرده بود  سمكو اين ديدار را براي كشتن مارشيمون        

وي را  ) بريتانيـا، فرانـسه، آمريكـا، ايتاليـا       (متفقين  .در ميان كشورهاي بزرگ سرشناس بود     . آسوريان بود 
  .كردند و قبالً هم روسيه از او پشتيباني كرده بود حمايت مي

  .اين ديدار مارشيمون را كشتسمكو در 
هـاي گونـاگوني هـست، ولـي خـود در گفتگـويي كـه بـا مـصطفي                     در باره ترور مارشيمون تحليـل     

  :گويد پاشاياملكي توضيح داده، مي
علت بهم خوردن و جنگيدنت با آسوريان چه بود، لطفاً بگوييد مارشيمون كه خواهان صلح و               : سؤال«

  دوست كُرد بود چرا كشته شد؟
 در جنگ جهاني چه بر سر كُرد آوردند؛ دوسـت           ها   و روس  ها  بي گمان اطالع داريد كه ترك     : جواب«

  .دارم علت كشتن مارشيمون را روشن سازم
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و   روي داد، آسوريان به صف ارمنيـان پيوسـتند         امنه و ار  ها  در آشوبي كه در شمال كُردستان بين ترك       
عقب كـشيدند   ها نيرويشان را از ساوجبالغ و اروميه         بعد از انقالب روسيه، كه روس     .  دادند ياريآنها را   

جا گذاشتند و همگي به دسـت آسـوريان         برشمار زيادي اسلحه و مهمات و توپ و مسلسل و تفنگ را             
دانـستند ايـران بـه علـت سـستي و             چند افسر روس و آسوريان و تعدادي از مقامات اروپايي، مي          . افتاد

خود دفاع كند، به همين جهت آسوريان مسلح خواستند كـه           تواند از     ضعف قدرت و كمبود بودجه نمي     
اي مهم بـين ارمنـي و تـرك و فـارس اسـت را                 اين فرصت را از دست ندهند و آذربايجان را كه منطقه          

  ...تصرف كنند
استقالل كردنـد، بـه ديـدارم آمدنـد وخواسـتار           اعالم  ها غلبه كردند و       بعد از اينكه آسوريان بر آذري     

ايرانيان هم از اين موضوع اطالع      ... با هم به ايران حمله كنيم، من هم قول ياري دادم          همكاري شدند، تا    
اي از ايران آمدو خواست كـه از آسـوريان            نماينده.. .اند  يافتند كه آسوريان از من درخواست كمك كرده       

 در نظـر    دانستم كه آسـوريان     و بعداينكه مي  . حمايت نكنم و در مقابل وعده پاداش و مساعدت را دادند          
را اشـغال كننـد، بـه همـين علـت           جـا   دارند كه شمال كُردستان را به زير ركـاب خـود درآورنـد و آن                

به همين جهت مـن هـم حملـه كـردم و            . ها هم در وعده خود پشيمان شدند        ايراني. مارشيمون را كشتم  
  ».اروميه را تصرف و مسئولين خود را گماردم
ش به قتل مارشيمون و وعده پاداش داده باشد و بعد هم انكار اينكه سپهدار والي تبريز سمكو را سفار

ها بيشتر به موضوع نزديك است، چون در اين باره چندين هـدف را دنبـال                  ي تحليل   ، از همه   باشد كرده
  :زندبرا زير  نشانه  هدف و چندتيريك كرد و يا چنانكه گويند خواسته با  مي
بايست سلب اراده شوند و ديگر نه تنها نتوانند منطقه را به  شان مي  ـ آسوريان با كشته شدن فرمانده 1

 اي آسـوريان را     شوند، در حقيقـت هـم گرچـه قتـل مارشـيمون چنـد هفتـه               پراكنده  چنگ اندازند بلكه    
  .شدندپراكنده كرد، ولي سرانجام خشمگين 

  . و جنگ آسوري و آذري به جنگ كُرد و آسوري تبديل شودها از جنگ بيرون آيند  ـ آذري2
بـر منطقـه درنگرانـي    سـلطه   ـ دولت ايران، با سكونت آسوريان در اروميه و تشكيل قواي مسلح و  3

و نـه    دنرانبها را از منطقه دور        عميقي بود، ولي در آن موقع نه خود نيروي مسلح آنچناني داشتند كه آن             
 كـه ازطـرف     در وضع سياسي محكمي بودند كه بتوانند جرم قتل فردي سرشناسي چـون مارشـيمون را               

  .شد به گردن گيرند متفقين به ويژه بريتانيا حمايت مي
سـابق بيـشتر    ش ازآوازه و شـهرت با اين كار . مارشيمون را كُشت. سمكو سفارش ايرانيان را بجا آورد    

هاي ملي گراي كُرد چون قهرماني ملي شـناخته شـد و در ميـان                 درميان تعدادي از گروه و جمعيت     . شد



 
قتـل حيلـه   . اي جهاني اين عمل چون عملي ناجوانمردانه و خيانتي بزرگ بحث شـد ه ها وسازمان  آذري

هاي خود اين  مقامات ايران بود و نويسندگان ايراني در نوشتهمرسوم هاي  گرانه كه هميشه يكي از روش 
وسـائل و  « و »كمنـد تـدبير  « و »تـدبيرات صـائبه  « و »لطايف الحيـل «نوع كار و عمل ناجوانمردانه را به   

ها هم اين عمل سـمكو را نـاجوانمردي و     حتي آناند،  و به زرنگي و مردانگي خود قلمداد كرده     »ائلرس
  .اند بي خردي و خونريزي شمرده

به فرمان آقا پطروس سركرده آسوريان جلسه نظامي تشكيل و نيروهاي خود را آماده و بالفاصـله بـه                   
له چندين نفـر از جملـه مـادرش و يكـي            سمكو ناگهان محاصره شد و ضمن مقاب      . چهريق حمله بردند  

 سپس با جنگي سـخت همـراه نيروهـايش بـه خـاك تركيـه              . ازدختران جعفرآقاي برادرش كشته شدند    
  22. كردنشيني عقب

سمكو هم به منطقه . زيستند در وضع دشواري مي. بعد از سركوب چهريق آسوريان به اروميه برگشتند
  .ي ديگري قرار داد، و آن اختالف با قوم آسوري بود خواسته مسئله نا برابرخود برگشت و كُردها را در

  
   آرمان سياسي سمكو

ــرد بــه مــسئله مهمــي تبــديل شــده بــود   هــاي فــاتح  دولــت. بعــد از جنــگ جهــاني اول مــسئله كُ
. خواستندتوافقات نهاني اوايل جنگ را برابر قدرت نيروهاي خود بعد از پايان جنگ به انجام رسانند                 مي

هـاي زمـان جنـگ، بـه ويـژه در بـاره آزادي و حـق                   خواستند متفقين وعده    تم هم مي  هاي تحت س    ملت
  .سرنوشت راعملي سازند

هنوز جنگ خاتمه نيافته بود كه شيخ محمود در سليمانيه يك هيئت نمايندگي را نزد مقامات انگليس                 
در مقابل وعده هاي آزاد شمرده و  روانه كفري كرد و درخواست كرد كه ملت كُرد را هم در رديف ملت             

ميجر نوئيل به نمايندگي حكومت بريتانيا به سليمانيه رفـت و چنانكـه خـود               . دوستي و همكاري را داد    
اي از وي به عمل آوردند و در يك جلسه عمومي پشتيباني حكومـت بريتانيـارا از                   گويد استقبال شاهانه  

بعد از چند روز كلنل .  كردندعالم و شيخ محمود را چون حاكم كُردستان ا كردخواست آزادي كُرد ابراز
ويلسون نماينده عالي بريتانيا هم خود به سليمانيه رفت و حاكميت شيخ محمـود را بـين زاب كوچـك                    

اي با سران عشاير كُرد ترتيب داد و آنان هم منشوري در بـاره حقـوق                  وجلگه سيروان پذيرفت و جلسه    
  .ملي ملت كُرد تقديم داشتند
 »جمعيـت تعـالي كُردسـتان     «هـاي سرشـناس كُـرد          با پايان جنگ شخـصيت     در استانبول هم همزمان   

شيخ عبدالقادر شمزيني و امين عالي بدرخان و چندين شخصيت كُرد سرشـناس ديگـر               . راتشكيل دادند 
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به فعاليت مؤثر سياسـي، ديپلماسـي، فرهنگـي بـراي تـشكيل دولـت              مذكور  كميته  . درآن شركت كردند  
  .كُردستان دست زد

هاي جهان خواسـتند كـه        م شريف پاشا به نمايندگي ملت كُرد از كنفرانس صلح و دولت           در پاريس ه  
حق تعيين سرنوشت كُرد را تعيين و براي تشكيل دولتي مستقل در سرزمين ميهنـي خـود وي را كمـك        

  .كنند
 بـه   كرد بريتانيا را قانع سازد كه از ايران براي توسعه قلمـرو خـود               بعد از پايان جنگ، ايران تالش مي      

 قسمت بزرگي از كُردستان تركيـه       قحساب دولت شكست خورده عثماني حمايت كند، و خواهان الحا         
  .به ايران بود

هاي كُردستان، كرمانشاه و ايالم، ولي        در كُردستان ايران فعاليت سياسي چنداني نبود، به ويژه در استان          
  .سمكو سرشناس ترين شخصيت كُرد ايران بود

  اش چه بود؟ هاي سياسي و خواستهخواست ؟  سمكو چه مي
نداشت، و حتي از كميته سياسـي هـم برخـوردار نبـود، كـه               و تشكيالتي   سازمان سياسي   يك  سمكو  

جمعيت اسـتخالص   « قبل از جنگ و      »جهاني«هاي    سازمان. برنامه سياسي روشن و واضحي داشته باشد      
بش و بنيانگـذار نقـشه و برنامـه         تنها خـود فرمانـده جنـ      . هاي جنگ، ديگر وجود نداشتند      سال»كُردستان

هايش بودولي اهداف سياسي سمكو در گفتگوهايش با انگليس و در پيـامي كـه بـراي اتحـاد شـوروي                    
ي  كـسروي در بـاره  . فرستاده وخواستار پشتيباني براي تشكيل دولت كُرد كرده روشـن و آشـكار اسـت       

  :نويسد آرمان سياسي سمكو چنين مي
خواسـت و در راه ايـن آرزو بـود كـه               مـي  )اسـتقالل (ردستان جداسـري    سمكو اين زمان، براي كُ    ... «

يكي از تخمهاي آشوب و زيانكاري كـه اروپائيـان در شـرق افـشانده انـداين                 . پرداخت  باآمادگيهايي مي 
ها گرديده و بميان كُردان و ارمنيـان و تركمانـان وآسـوريان و               كاركنان آنان سال  . آرزوي جداسري است  

  .اند ان رفته، و اين تخم را در دلهاي آنان كاشتهبختياريان و ديگر
ها چنين سخني را شـنيده و هوشـمنداني از آنـان ايـن آرزوي خـام را دنبـال كـرده               كُردان نيز از سال   

خواست و به پيروي      كنون سمكو آن آرزو را بكار بستن مي       . وگاهي نيز كتابها يا گفتارهايي نوشته بودند      
اي بنـام    پديد آورده و آن كارها را كرده بودند به پديد آوردن دسته      »ن ترك ژ«از آزاديخواهان عثماني كه     

  .كوشيد   مي»ژن كُرد«
او را باين كار مسترداد آمريكايي وا داشت، مستر داد كه با آمريكاييـان ديگـر، همـراه           : گويند  چنين مي 

گشت و بارديگر با رومـي      آسوريان از ارومي كوچيده و به همدان رفته بود، در همان روزها به تبريز باز              



 
اين سخن اگر هم دليـل نداشـت، چـون بـا            . شد كه چند بار بديدن سمكو رفت        رفت، و چنين گفته مي    

بدخواهي و كينه توزي كه از ميسيونرهاي آمريكايي ديده شده بود، سازگارمي آمد كسان بسياري اين را                 
خواهنـد بـا      ن كاري از پيش نبردند مـي      آمريكاييان چون با دست آسوريا    «: گفتند  پذيرفتند و چنين مي     مي

  .»دست كُردان كاري از پيش برند
هر چه هست، اين آرزو را ديگران بدل سـمكو انداختـه بودنـد و هـم آنـان دلـش دادنـد و دليـرش                          

رفتند يكدسته از سپاهيان و توپچيان آنان كـه بـه             در اين ميان چون عثمانيان از آذربايجان مي       . گردانيدند
و بـا تفنگهـا و توپهـاي خـود آهنـگ چهريـق كردنـد و                 . سيدند به كشور خود نرفتند    ر  چند صد تن مي   

اين پيش آمد دليري او را چند برابر گردانيد وبدينسان خود را آمـاده ديـده   . زيردستي سمكو را پذيرفتند   
در يكي از همدستان او در اين كار سيد طه نوة شيخ عبيداله بود كـه خاندانـشان   .  نافرماني افراشت قبير

  23».بود كُردستان بنام، و خود سيد طه يك مرد كوشا و بكاري مي

آرزوي اسـتقالل كُـرد را تخـم        . كنـد    اين چنين هدف ملي كُرد را ارزيـابي مـي          ينويسنده بزرگ ايران  
  .سياحان اروپايي دانسته است

يتانيـا  ، كه بـه سـفارت بر       كرده حتي كسروي، خود خبر روحاني و بازرگان و پيشه وران تهران را نقل            
 قـبالً بـست     .انـد   وآن هايي كه در تبريز بودند به كنسولگري بريتانيا رفته اند و در آنجا بست نشين شده                

. گرفت، و آن زمان بريتانيا بزرگترين استعمارگر جهان بـود  نشيني فقط در منزل مجتهدين ديني انجام مي     
 را بـراي انقالبيـون   »مجاهـد « و  »آزادي خـواه  «و اين در حالي است كه كسروي القـاب شـيريني چـون              

همچنين تعدادي از مشروطه خواهـاني چـون سـتارخان و باقرخـان كـه بـه                 .  برده است  مشروطه به كار  
كنسولگري عثماني پناه برده و كساني كه به خاك عثماني فرار كرده بودند و خواستار پشتيباني و كمـك                   

برد ولي كُردهـا را راهـزن دانـسته           ه نام مي  بوده اند و با سپاه نظامي ترك برگشتند، مجاهد و آزادي خوا           
ي ديگربراي مبارزين ايراني رابطه و پناه بـردن بـه تـرك و انگلـيس و روس و نيروهـاي                       به گفته . است

  .كند  قلمداد مي و زشتبيگانه را بر حق و روا وبراي مبارزين كُرد آن را عملي شنيع
و كرده، سمكو خود اهدافش رااينچنـين       در گفتگوي مستقيمي كه حاجي مصطفي پاشاياملكي با سمك        

  :سازد روشن مي
كنيد، هـدفتان از ايـن قيـام     اي كه عليه حكومت ايران قيام كرده و مي          در مدت دو سال گذشته    : سؤال«

  چيست و به اميد چه دستاوردي هستيد؟
 از واژه    را بـه كـار نبـرده، بلكـه         »فارس«گمان سمكو واژه      بي (ها به كُردها كينه دارند،      فارس: جواب«

كنم كه كُردهارا متحد سازم، تا از     با همه توان خود تالش مي       به همين جهت   ) استفاده كرده است   »عجم«
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اي درگذشـته كُردنـشين بـوده را          ها نجات يابند، به همين علت پارسال اروميه كـه منطقـه             تعرض فارس 
  .بيرون راندم) دمهابا(تصرف و بعد هم شهر سلماس و امسال هم قواي دولتي را ازساوجبالغ 

كني تا كُرد آزاد شود و موجبات آزادي آن را فراهم كني ؟ پس چراقبل از                  خُب شما تالش مي   : سؤال«
هر چيز ناحيه وان و ارزروم و بتليس و حكاري و خرپوت را نجات و مردم آنجا را متحدنمي كني، كـه                      

 را به اهتزاز درنمي آوري ؟       چرا پرچم ويژه خود    اند؟  مدتي است تحت جور و ستم گروه مصطفي كمال        
تا نشان دهي كه هدفت از اين شورش، خونريزي نيست، بلكه هدفت آزادي اسـت، چـرا بـا صـلح در                      

  ها نيستي ؟ تالش توافق با فارس
هـا    دانم كه در اين روز بـاترك        دانم كه قبالً از ايران شروع كنم و مصلحت نمي           من صالح مي  : جواب«

بينم كه براي بيگانه بيانيه و  دهند و لزومي نمي با تفنگ و فشنگ ياري ام ميميانه ام بهم خورد چون آنها     
كنـيم، عـالوه بـر ايـن        اعالميه پخش كنم، و چون آنها كامالً مطلعند كه ما هنوز به شيوه ايلي زندگي مي               

 شنيده ام كه اروپائيان در ميان خود دچار جدل و نزاع اند به همين جهت الزم است بكوشيم و پشت به                    
ما به هيچ عنـوان زيـر بـار    . ها به اروميه وساوجبالغ برگردند    نيرو و قدرت خود بنديم و نگذاريم فارس       

  24».گيريم نخواهيم رفت و تا يك شكاك بماند در برابر آنان موضع مي

كرد ايران در آن زمان ضعيف است و بايد كُردهـا ايـن فرصـت را غنيمـت و بـراي                       سمكو تصور مي  
  .ي ساير مناطق ديگر هم او را ياري كنندرهايي خود و كُردها

  :در گفتگوي ديگري كه ياملكي با او كرده در مورد كُردستان تركيه هم ديدگاهي اين چنين دارد
امروز چون دوران شيخ عبيداله نيست، رويدادهاي داخلي كُردسـتان موردتوجـه    ! جناب اسماعيل آغا  «

ن آمريكاي متحد هم اطالع دارند كـه بريتانيـا          همة كشورهاي اروپايي است و حتي كشور بزرگي همچو        
 اگربريتانيا از رويدادي راضـي  .اند حاكميت سليمانيه و منطقه را داراست و از هر جنبش كُردي هم مطلع          

راست اسـت   ... ايستد    نباشد و با سياست وي همخواني نباشد، از طريق سياسي و نظامي در برابرش مي              
رك آناتولي تنظيم كرده ايد؟ولي اگر آنها در جنبش خـود پيـروز نـشدند،               كه شما اموراتتان را با ملّيون ت      

خود دانيد كـه جنبـشي مثـل شـما          . آنگاه شما هم ازبين خواهي رفت و كسي به فريادتان نخواهد رسيد           
بدون حمايت و كمك يك دولت اروپايي، به ويژه امروز كه بريتانيا همسايه مان شده، بدون آنها به هيچ                   

دانـد و بـه       جالدت سلطان، قيام كنوني آناتولي را ياغيگري و نافرماني مي         . نخواهي رسيد  هدف و آرماني  
در . همين جهت است كه يونانيان به سوي آنقره آمده و آماده اند كه عمليات ديگري را هم انجام دهنـد                   

، چـون نفـرت     ها آمده و خواسته اند كه منطقه را اشغال كنند           آناتولي هم مردم بسياري به استقبال يوناني      
هاي ملي دشمن كُرداند، و بايد اين را فراموش نكني كه اينان              اين ترك ... هاي ملي دارند    بسياري از ترك  



 
هـا بـراي مـا        هـا ازتـرك      هر چه هست يوناني    .اند   تاكنون چه زيان هايي به كُرد وارد كرده        1908از سال   

ها ارتباط    بهتر است با يوناني   .ده و نادانند  ها بسيار عقب مان      ترك اند،  بهترند، چون حداقل متمدن و مترقي     
. ها را هم اطالع دهي، ارتباط برقراركن و از ايـن موقعيـت بهـره گيريـد                  پيدا كني و در اين باره انگليس      

سعي كنيد با نقاطي متحد شويد كه بريتانيا و اروپا در آن قسمت نيستند، بـه نظـرم اگـر ايـن راه را پـي                          
  ...ايت گوش خواهند دادگيريد اروپائيان به خواسته ه

 دشمن ترمي دانم من ها عجممنهم شديداً از ملّيون ترك متنفرم و آنها را از : گويد سمكو در جواب مي 
خواهم عليه سياست آنـان باشـم و مـا            ام كه نمي   و اطالع داده  كرده  ها ارسال     چندين بار نامه به انگليسي    

كُرد حمايت كنند، منهم آماده ام طبق خواستة آنها حركت          اگر آنها از    . هميشه به كمك بريتانيا نياز داريم     
ما نياز به سالح و مهمات داريم و اگر از اين نظر به فريادمان نرسند دچار مشكل و دردسر خواهيم . كنم
سيد طه را روانه بغداد كردم، ولي هيچ سودي نداشت، اكنون من و سيد طه شما را وكالت خواهيم                   . بود

ريتانيا، خود و يا به وسيله دوستان دلـسوز پـشدري اش، بتواننـد بـه مـا سـالح و                     داد كه اگر حكومت ب    
تـوانيم وان و ارزروم و سـيواس و           مهمات دهند، بدون اينكه نظـر وتـرحم افـسرانش را بخواهنـد، مـي              

توانيم درس بزرگ و خوبي به آنهاي رواندز و نقاط ديگر هم              حكاري را از تُرك پاك سازيم و آنگاه مي        
توانيم   توانم اطمينان تان دهيم كه ما در گفتگوهايمان راست هستيم، ما مي             ين پيشنهادماست و مي   دهيم، ا 

  ».كنيم ها مانع نشوند در مدت كمي سنندج را هم اشغال مي آنقره راهم تصرف كنيم، و اگر انگليسي
اهان ايران  ي ضعف ايران بجا بود، چون از طرفي اختالف ميان عموم آزادي خو              ديدگاه سمكو در باره   

 ايـران و انگلـيس كـه        1919و طيف ارتجاع و شاه در اوج شدت بود، به ويـژه بعـد از بـستن قـرارداد                    
الدوله نخست وزير و وزراي خارجه و دارائي، ايران را به سـلطه بريتانيـادرمي               ق  ي وثو   بادريافت رشوه 

ل، خراسان، خوزستان مردم    از طرف ديگر ايران، فاقد دولت مركزي و ارتش نيرومند بود، در جنگ            . آورد
ايران شـد، انقـالب     مايه احيا و دلگرمي     ولي رويدادي كه به وقوع پيوست و        . عليه دولت شوريده بودند   

ي كـشورهاي جهـان       چون اين رويداد بزرگ، مجدداً اهميت ايران را در استراتژي همه          . اكتبر روسيه بود  
  .بيشتر كرد

د كه ايران ضعيف و تقـسيم شـود تـا اينكـه بتوانـد خـود را                  از طرفي بريتانيا و متفقين هم مايل نبودن       
  .آمد، مقاومت كند دربرابر موج سرايت كمونيسم، كه از دولت همسايه شمالي مي

اش نيرومند باشد و تقسيم نشود تاكشورهاي         خواست كه همسايه جنوبي     از طرف ديگر روسيه هم مي     
شوروي اتحاد  د و تبديل به مركز توطئه عليه دولت         ندازد بر آن چنگ ان    نامپرياليستي به ويژه بريتانيا نتوان    

  .نمايد
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كرد كه بايد در ايران دست به كار شود و براي رهايي قيام كنـد جـاي پرسـش     و اينكه سمكو فكر مي 
 و مبـارزه را وسـعت دهـد و همچنـين بـا       پيدا كنـد است و چرا نتوانست با كُردهاي تمامي ايران رابطه       

ه فعاليت مسلحانه مشترك را برقـرار نمايـد و نيـز چـرا نتوانـست بـا آزادي                   جنبش كُرد درعراق و تركي    
هاي اسـت كـه       ها پرسش   تمامي اين . اي انجام نداد    خواهان ايران هم هيچ فعاليت مشتركي و يا همكاري        

  .داردو تحقيق نياز به بحث و تحليل 
  

  : بخش سوم
  جنگ و قيام 

  اوضاع عمومي ايران 
  :كند ني اوضاع آن عصر را اين چنين نقل ميحسين مكي تاريخ نويس ايرا

مشيرالدوله وقتي سر كار آمد، وضع ايران به علت رويدادهاي جنگ جهاني پريشان ونابـسامان بـود،                 «
ياغيان و راهزنان در اطراف كشور علم مخالفت را افراشته بودند، تعدادي ازايالت و عـشاير عـالوه بـر                    

خواستند حكومت تهران ضعيف و       كردند، مي   ركزي نافرماني مي  پرداختند از حكومت م     اينكه ماليات نمي  
خزانه . وضع دارائي كشور بسيار وخيم بود و درمجموع اخذ درآمد دولت بهم ريخته بود             . يا سقوط كند  

پرداخت حقوق كارمندان كشور عقب افتاده بـود، بارهـا بـه تعويـق              . تهي و حكومت مركزي ناتوان بود     
  :نيروهاي نظامي متشكل از قواي زير بود. زمان بسيارآشفته بودافتاد، وضع ارتش در آن  مي
 ـ يك دسته قزاق كه قبل از زمان جنگ تحت فرماندهي افسران فراري روس بود، اين افسران به نـوعي در   1

  ) هزار نفر8. (در آن زمان فرماندهي اين دسته بعهده استاروسلسكي بود. خدمت دولت ايران بودند
رم كه از دوره مستر شوستر آمريكايي، مشاور دارائي ايـران و رئـيس خرانـه داري عمـومي،     اي ژاندا  ـ دسته 2

بعـدها بـاني    .  قمري تشكيل شده بـود     1329اين دسته از سال     . براي جمع آوري درآمد ايران به وجود آمده بود        
  �) نفر بودند8400همگي . (نيروي ژاندرمري وسيله كلنل يال مارسون و چند افسر سوئدي شد

 نيروهاي متجاسرين با سپاه قزاقمشغول جنـگ        )هاي درياي خزر به ويژه رشت       كناره(در طرف شمال    
. سمكو قيام كرده و مشغول جنگ با قسمتي از نيـروي ژانـدارم بـود   آقاي بودند، در آذربايجان اسماعيل    

 و گريـز     قسمت ديگري از قواي ژاندارم رابخود مشغول و در جنگ          )استان(همچنين كُردهاي كُردستان    
  .بودند

  25»...سراسر ايران دچار درگيري و جنگ بود



 
به همـين سـبب   . سمكو از آغاز قيام خود از ضعف ايران و وخامت اوضاع عمومي حكومت آگاه بود          

به نظرش رسيد كه اين فرصتي است كه كُرد بايد در جهت منافع خود آن را غنيمت شمارد و كُردهـاي                     
  26.ا به هدف ملي خود رسندساير نقاط هم از او حمايت كنند ت

اخراج و كوچانـدن     دو رويداد يكي توطئه قتل سمكو و ديگري اعزام حاكم جديد جهت              1919سال  
 ديرين مقامات ايران و كُرد به ويـژه شـكاك در            ات اختالف انفجار و سرباز كردن    دراروميه موجب    هاكُرد

  .منطقه اروميه شد
   توطئه قتل سمكو

 طراحـي  اي براي قتل سمكو ، او توطئه  بود تبريز فردي به نام مكرم الملك     جانشين والي آذربايجان در     
كـسروي واقعـه را     . بمبي درون جعبه شيريني جاسازي و ارسال كرد تا موقع باز كردن منفجر شود             . كرد

  :كند اين چنين نقل مي
زيرچـاره  داشـت ناگ   چون سپاهي كه بر سر كُردان فرستد در دسترس نمي         )نايب االياله (مكرم الملك   «

 در  1287چون درسـال    . ديگري انديشيد و آن اينكه بمبي براي اسماعيل آقا فرستد و او را نابود گرداند              
هنگام جنگهاي تبريز حيدرعمواوغلي و كسان ديگري از آزاديخواهان اين شهربراي كشتن شجاع نظـام               

 را كشته بودند مكـرم الملـك         از پست برايش فرستاده واو     »امانت«اي بنام     اين چاره را انديشيده و جعبه     
  .خواست همان را با سمكو آزمايش گزارد مي

مكرم الملـك آن را     . بودند و بمب را هم اينان ساختند        در اين كار همسكاالن و رازداران او ارمنيان مي        
نشست، بنام آنكه جعبه      هاي خوي مي    از آنجا، چون مادر زن اسماعيل آقا در يكي از ديه          . بنحوي فرستاد 

  .اش فرستاده به چهريق نزد اسماعيل آقافرستادند ني است و آن زن براي داماد و نوهشيري
چـون  : گوينـد   از زبان او چنـين مـي      . ليكن سمكو هوشيارتر از شجاع نظام بود و خود را رها گردانيد           

جعبه را آوردند پسرم بنام آنكه شيريني است و مادر بزرگش فرسـتاده پـا فـشرده بـاز كـردن آن رامـي                        
بودم، و چـون بـرروي چمـن          من بياد داستان شجاع نظام افتاده بدگمان گرديدم، و هوشيار مي          . ستخوا

نشسته بودم گفتم همانجا بازش كنند، و همين كه نخش را پاره كردند و اندك روشـني از آن برجـست                     
ز كـشيدم و  ها درا من فرصت نداده با پايم زده آن را دور انداختم و پسرم را بĤغوش گرفته بر روي سبزه 

  .در زمان آواي تركيدن بمب در چند گام دورتر از ما برخاست
ولي بمب در جايي كه تركيد برادر او علي آقا و چند تن ديگـري  . بدينسان سمكو از مرگ رها گرديد    

يـك   (1284نظام السلطنه در سـال      . را از كُردان را نابود گردانيد و اين بهانه ديگري به دست سمكو داد             
 به جعفر آقا برادر بزرگتر سمكو ايمني داده و به قرآن سوگند خورده و او       )ز جنبش مشروطه  سال پيش ا  
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سپس دست يافته او را با دو تن از همراهانش بكشت، و ديگـران گريختـه جـان                  . را به تبريز آورده بود    
  .بدر كردند

 يناميـد، و خـوني خـود م   دشـمن   سمكو در اين خيزش خود آنها را بهانـه سـاخته و دولـت ايـران را                  
  27»...شكني و زينهار خواري دوليتان را برخ كُردان كشيده پيمان

شـد كـه دولـت      زيـرا معلـوم     . مشكوك كـرد  اعتماد و     بياين توطئه، سمكو را نسبت به رژيم به كلي          
لذا اقدام . كه هنوز دست ازتوطئه چيني و قتل مزورانه و خصومت در پناه دوستي برنداشته است     مركزي  

  .امات حكومتي و تحريك كُردها به قيام جهت كسب آزادي كردبه تهديد مق
   انتصاب حاكم جديد اروميه 

در همان روزها كه خواستند سمكو را به قتل رسانند، سپهدار كه براي دومين بار والي آذربايجان شد،                  
بـه گفتـه تمـدن،      . ضياءالدوله البرزي را به جاي سـردار فـاتح بـه حكمرانـي اروميـه منـصوب داشـت                  

  :ي دهقان هم  و به گفته.ياءالدوله جهت مقابله عليه نفوذ كُردها به اروميه آمده بودض
 سواره نظام   200براي اين منظور هم     . براي برقراري امنيت اروميه و حفاظت از تعرض كُرد آمده بود          «

د كـه در    و يك عراده توپ را از راه درياچه اروميه به همراه خود وارد كرد، همچنين مردم را تشويق كر                  
  28.هر محلة اروميه كميسيوني جنگي براي حفاظت شهر از يورش كُرد تشكيل دهند

زيـستند، وقتـي تـوپ و سـواره نظـامي             قبل از ورود ضياءالدوله كُردهاي شهر اروميه كه در آنجا مـي           
  .راديدند، از شهر فرار كردند

نـزل حـاكم را محاصـره،        كُرد مسلح چهار طـرف م      60پنج روز بعد از ورود حاكم جديد، صبح زود،          
سربازان با شنيدن صداي تير به كمـك حـاكم          . تيراندازي شروع شد  . وخواستند حاكم را دستگير سازند    

مردم كه از زدوخورد كُردها و سربازان حكومت اطالع يافتند، هر كس كـه سـالحي داشـت، آن                   . آمدند
چـون  . از شـهر رانـده شـدند      ندازي  تيراو با   شد  حمله كُردها ناكام    . رابرداشت و به ياري حاكم شتافت     

محـل اسـتقرار   اي بـه   كردنـد، عـده    اهالي اروميه اين عمل كُردها را به تحريك دكتر پاكـارد تـصور مـي              
  . نفر از مسيحياني را كه در آنجا پناه گرفته بودند، به قتل رساندند60آمريكائيان هجوم بردند و

هاي زميني اروميه را بـستند و تنهـا راه ورود     راهي ضياءالدوله بود همهاستقرار و ثبات سمكو كه مانع  
گلمانخانه داراي انبار غله بـود و سـمكو كـه خبـر شكـست               . بندرگلمانخانه بر درياچه اروميه مانده بود     

جـا  و آن   كرد  گ به بندر گلمانخانه اعزام      يها را به رياست طاهرب      اي از شكاك    حمله اروميه را شنيد دسته    
فرستند اروميه كالً به محاصـره كُردهـا     نيرو ب انند از تبريز به كمك ضياءالدوله       را هم تصرف كردند تا نتو     

  29.درآمد



 
   جنگ تبليغاتي 

زدنـد، و مـردم هنگـامي كـه از اشـغال گلمانخانـه                مسلحين سمكو در داخل شهر اروميه گـشت مـي         
ضـع را مـشاهده   سركردگان كُرد كـه ايـن و  . خبريافتند، مغازه و بازار را تعطيل و روانه منزل خود شدند        
  .كردند به تالش افتادند كه مردم را به سوي خود جلب كنند

تمدن شاهد آن روزها بود، مقداري از تالش كُردها را براي جلب دوستي مردم اروميه نقل كـرده كـه                    
  :نويسيم در اينجا مقداري را دوباره مي

  : شهر جار زدندكُردها در) 1919 مه 11 ـ 1337 رمضان 10 (1298 ارديبهشت 31چهارشنبه 
كه ما ابداً با شماها اختالفي نداريم، هيچگونه دشمني بين ما وشما وجـود              ! اي مردم بدانيد و باخبر شويد     «

  .ندارد، شما خاطرتان آسوده باشد برويد دكانهاي خود را باز كنيد و به كسب و كارخود ادامه دهيد
و در  )مقـصود ضـياءالدوله اسـت     (شوند    ميما فقط با حكومتهاي بيگانه كه از خارج به اين شهر وارد             

اندازند و با استفاده از تفرقه به پر كردن جيبهاي خودمي پردارند و در موقع                 بين مردم نفاق و دوئيت مي     
ورود با جيبهاي خالي و به هنگام مراجعت با جيبهاي پر و با مقاديرزيـادي اثاثيـه گرانبهـا از ايـن شـهر                

حكومتها كوچكترين توجهي به ملت و شهر ندارنـد فقـط بفكـر حـد               شوند مخالفيم، اينگونه      خارج مي 
باشند، آري ما بـا چنـين         اعالي استفادة نامشروع و عياشي و هرزگي و حيف و ميل كردن پول ملت مي              

  .باشيم عناصر واقعاً زالو خصال دشمن مي
نمائيم ونگذاريم بـراي  اهالي محترم بيائيد غيرت كنيم و فرماندار را از ميان خود اهالي اروميه انتخاب           

  30»...ها فرماندار صادر كنند ما از سوراخ و سمبه

  )1919 مه 13 ـ 1337 رمضان 3 (1298 خرداد 2جمعه 
  :گفتند گيرند و به مردم مي ي سمكو در كوچه و بازار با مردم تماس مي دار و دسته

. ه انتخـاب و منـصوب شـوند       بعد از اين بايد فرماندارها از طرف مردم اروميه و از بين اهالي اروميـ              «
پس اينهمه اعيـان و اشـراف       . حتي رؤساي ساير ادارات و شعباتشان نيز بايد از خود مردم اروميه باشند            

اروميه كه صدها سال است، مردم را اداره كرده اند و مقامات حساس را اشغال نموده بودند، حـاال چـرا                     
  اندار از بيرون بيايد؟در گوشه و كنار بايستند تا براي ما و براي آنها فرم

رئيس نظميه و رئيس ژاندرمري را چرا از بيرون و خارج فرستاده اند مگر در خود اروميـه اشـخاص                    
بصير و با اطالع كم است كه اين اباطيل را بما تحميل كرده اند كه بـا كبـر و نخـوت رفتـارمي كننـد و                           

 ق وبـر  قي خـود را پـر كننـد و بـا زر           بين كُرد و عجم را تيره سازند و جيبهـا         روابط  كوشند هميشه     مي
  .زندگي نمايند
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سوزد و تا حال هم در    مگر نه اينست كه اينان از مردم اين سامان نيستند و دلشان نيز به اين خطه نمي                
 به ارزش ديناري در آبـادي و ترقـي ايـن قـسمت كـاري انجـام       اند، مقابل آنهمه حقوق گزاف كه گرفته   

  31».اند نداده

كُـرد  بـين   كند ولي چـون عـدم اعتمـاد عميقـي              كه شاهدي در آن عصر نقل مي       اين گفته هايي است   
ي آن    ، حتي شـخص شـاهد در بـاره        پاسخ مثبت ندادند  وآذري ايجاد شده بود، مردم اروميه به فراخوان         

  :گويد مي
كردنـد    گيرنـد و اظهـاراتي مـي        باز هـم دارودسـته سـمكو در كوچـه و بـازار بـا مـردم تمـاس مـي                    «

پردازنـد،    هـا مـي     دهند و به تلقين اين ايده       هاي خود را شرح مي       ايده ) نويسنده است  هاي  منظورصحبت(
كنند و حتي وظيفه تبليغـاتي را       شود كه اكراد از جائي تعليمات اجتماعي و سياسي دريافت مي            معلوم مي 

  32».اند عهده دار شده

  .شدها درس داده با بايد به آن ها است كه مي منظور تمدن كميسيون آمريكايي
ي تـاريخي كُـرد و آذري         هاي خوب بر اساس سوءنيت، بيشتر به علت سـابقه           ي گفته   تحليل مغرضانه 

بود كه در چند قرن گذشته ايجاد شده بود و در جنبش شيخ عبيداله منفجر و تبديل بـه جنگـي خـونين            
 هـم   هاي عثماني و روس دوباره نـشأت گرفتـه بـود و اكنـون               شده بود و در جنگ جهاني و لشكركشي       

و خواسـت   با  ،  مركزي مقابله نمايد  رسمي و نظامي دولت     با بخش   بخش كُرد قبل از اينكه       جنبش آزادي 
  .شد ها روبرو مي مطالبات منفي عجم

شد، و بعـدها در قـانون اساسـي           كه در اوايل مشروطه گفته مي     بود  هايي   گفتهعين  ها،   وگرنه اين گفته  
، كه مردم را به دمكراسي      انجمن ايالتي و واليتي نوشته شد      ايران چون بخشي از حقوق مردم براي ايجاد       

  .كردند گرفتند و همكاري و همصدايي نمي ها را نديده مي هاي آذري آن خواند، ولي ترك مي
داننـد، يـك سـال بعـد از ايـن رويـداد               ايرانيان، شيخ محمد خياباني را كه يكي از آزادي خواهان مي          

 در تبريز براي طرفدارانش ايراد كـرده، و در روزنامـه            »تجدد«مارت  عدرتبريز قيام كرد، در نطقي كه در        
  :گويد شده بود ميچاپ  ارگان قيامشان »تجدد«

دانيد ما چرا قيـام كـرديم ؟ اگـر وضـعيت پـيش از قيـام را مطالعـه كنـيم، حالـت اسـف                            آقايان، مي «
 رادر نظر )شهرباني(انه نظميه انگيزمملكت و اختالفات بيمه و حصر ماليه و اقدامات بي ناموسانه و جاني

  ...نمائيم بگيريم لزوم قهري قيام را احساس و درك مي
جـاني هاكـه از     . شوند  نبايد صدرنشين امارت مي   ) مأمورين اداري (شوند    دزداني كه از تبريز رانده مي     

ـ (هاي ديگر را به دست آورنـد          كنند نبايد زمام حكومت شهرها و استان        مركز آذربايجان فرار مي    ا دادن  ب



 
 زيرا كه تمام خاك آذربايجان ايران مقدس و مجموع كل دموكراسـي ايـران دارنـده    )پول و خريدن مقام   
  33»...اند شخصيت حقوق

كُرد اروميه تفاوت دارند؟ چرا بايد نطق در همـان مـورد            مبلغان  هاي    هاي خياباني با گفته     آيا اين گفته  
  ولي نطق خياباني به آزادي خواهي تعبير شود؟ شمرده شود »تعليمات كميسيون بيگانه«براي كُرد 

حلقه . قحطي و گرسنگي در شهر شايع شد      . ها را بستند    و راه كرده  نيروهاي سمكو اروميه را محاصره      
شدند و هرشب     شد چون هر روز كُردهاي بيشتري به سمكو ملحق مي         تر    محاصره اروميه هر لحظه تنگ    

  .كردند و مانع تصرف آن به دست كُردهابودند ر مقاومت ميبردند، و مردم شه بر قلعه اروميه هجوم مي
 دروازه و برج و ديوار شهر جهت مقاومت در مقابل هجوم            7 مسلحين اروميه را در      »كميسيون جنگ «

  34.كُردان تقسيم كردند

از مـستر   . توانست هزينـه سـالح و مهمـات و حقـوق تفنگچيـان را تـأمين كنـد                   كميسيون چون نمي  
 35.او نيز مبلغ را دادند و به دفاع شهر پرداختند         .  هزار تومان وام گرفتند    3ن آمريكايي   پاكاردرئيس ميسيو 

كنـد كـه پـول را از مـستر             كُردها را متهم مـي     »تمدن«جاي تعجب اينجاست كه در نقل رويدادها آقاي         
تن پول را  در صورتي كه در همان موقع خود گرفاند، پاكاردگرفته اند و به دستور او اغتشاش راه انداخته        

  .كند ازپاكارد جهت خريد سالح و تأمين تداركات عليه كُرد را نقل مي
 رمضان يورش را شديدتر كردند، ولـي        12آغاز شب   . گيرد   حمله به شهر صورت مي     1919 مه   20در  

و مـصر بـر     . كـرد   حملـه ايـن بـار را سـمكو خـود فرمانـدهي مـي              . مسلحين اروميـه مقاومـت كردنـد      
كُردها تالش كردند از طـرف بلـو شـكافي در قلعـه             . چر، عسكرخان، بلو، داشت   هاي نوگ   تسخيردروازه

 نـشيني   عقببناچار  .  ساعت طول كشيد، نتوانستند بر شهر چنگ اندازند        36حمله اين بار هم كه      .اندازند
  36.كردند

مـردم شـهر در ايـن مـدت جانانـه از شـهر دفـاع كردنـد                  .  روز به طول انجاميـد     25محاصره اروميه   
كنسول انگليس به ميانجيگري افتاد و ضمن نتيجه مثبت حاكم جديدي           . ند به دست كُردان افتد    ونگذاشت

سمكو محاصره اروميه رارها ) 1919 ژوئيه 8 ـ  1338 شوال 8 (1298 تير ماه 15در . را براي شهر گمارد
بـه وي   ها به وي سپرده شد و در مقابل اين كـار از طـرف فرمانـداري حقـوقي                     حفاظت امنيت راه  . كرد

  37.اي را به اين كار گمارد و او هم عده. شد پرداخت مي

هاي لكستان و سـلطان احمـد و قـره قـشالق كـه                در اين اثنا سمكو خواست اقتدار خود را در آبادي         
كردند و جنگ خونيني بين مردم اين نـواحي و سـمكو              ها مخالفت مي    ولي آن . آذري بودند، بيشتر نمايد   

  .كردند  اطراف مدام از تبريز و تهران درخواست كمك ميساكنين اروميه و. روي داد
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  اي ناموفق   مذاكره
  جهـت سـركوب سـمكو      هـايش بـه تقويـت نيرو    . سردار انتصار كه به تازگي جانشين والي شده بـود         

از . ي قـزاق را روانـه كـرد    ابتداماژور مير حسين خان را با يك نيروي ژاندارم و بعد يك دسته         . پرداخت
در تهـران،   . سـاخت   درپي نيرو روانه مي    و پي بپيوندند  سواره نظام   به  شد كه   م خواستار   تمامي مقامات ه  

  .ي قزاقان را براي فرماندهي لشكر اعزام نمودند دربار، فيليپوف سركرده
چند زدوخـورد بـين     . فيليپوف بعد از ديدار سردار انتصار جهت دست به كار شدن به شرفخانه رفت             

 نفر از سركردگان    4. ها در نزديك ديلمقان روي داد       داد، مهم ترين اين جنگ    كُردان و نيروي ايران روي      
ديلمقان مركز سـلماس بـه تـصرف نيروهـاي ايـران      . قزاق و چند نفر از سركردگان ژاندارم كشته شدند   

  .افتاد
عين الدوله گرچه والي آذربايجان بود      . سمكو تلگرافي براي عين الدوله والي آذربايجان ارسال داشت        

جنـگ متوقـف شـد و گفتگـو بـين           . عين الدوله دستور آتش بس را داد      . ي در زنجان سكونت داشت    ول
  :ها شروط زير را براي سمكو تعيين كردند سمكو و سردار انتصار و فيليپوف انجام گرفت، ايراني

  . ـ تاراجهايي را كه از لكستان آورده بازگرداند و خونبهاي كشتگان را بپردازد1«
  .ن سپاهيان عثماني را از نزد خود بيرون راند ـ بازماندگا2
  . ـ از دست درازي به كارهاي سلماس و ارومي خودداري كند3
  . ـ تاوان لشكركشي دولت را بپردازد4
  .اردذ ـ آنچه افزار جنگ دارد به دولت واگ5
  38». ـ برادر خود احمدآقا را به تبريز فرستد كه در قزاقخانه در ميان سركردگان باشد6

اندكي تأمل مشخص است كه چنين شروطي براي كسي قبول نخواهد شـد، چـه رسـد بـه فـردي                     با  
سرشناس و آرمان گرايي چون سمكو، مذاكره بي نتيجه ماند، طولي نكشيد كه درگيري و جنگ دوبـاره                  

  .شعله ور شد
خواست اقتدار خود را بر مناطق روسـتايي اروميـه، سـلماس، خـوي، ميانـدوآب،                  سمكو در عمل مي   

  .تثبيت كند... شنويه وا
  ي جنگ   ادامه

مراكز قدرت بيشمار و مختلفي به وجود آمده        . مركزي بود در قدرت   تغييرات  حال  حكومت ايران در    
 اقتدار سلسله قاجـار   . آشفتگي سراسر ايران را دربر گرفته بود، و قدرت مركزي ضعيف شده بود            . بودند

و بعـدها سردارسـپه     يافـت   ن بود به افسري ارشد ارتقاء       رضاخان كه قزاقي رتبه پايي    . رو به انقراض بود   



 
ساخت كه قدرت را به دسـت گيـرد و            به بهانه نجات كشور از آشفتگي و ضعف، خود را آماده مي           . شد

  .شاه شود
كــشيد، و در آذربايجــان واليــان پــي در پــي تعــويض  هــا چنــدان طــول نمــي در تهــران عمــر كابينــه

ن به صدا درآمده بود و بر ماندن كابينه و يا سقوط آن اثـر گذاشـته                 اعمال سمكو در تمامي ايرا    .شدند  مي
بايـست    شـد، مـي     شد و هر فردي كه وزير جنـگ مـي           اي كه تشكيل مي      به همين جهت هر كابينه     39.بود

سمكو هم در تالش مداوم براي توسعه نقـاط قيـام و            . اش داشته باشد    خاتمه جنبش سمكو را در برنامه     
، )مهابـاد (نيروهـاي قيـام شـهرهاي اروميـه، سـاوجبالغ           . ين از تسلط ايران بود    آزادسازي نواحي كُردنش  

  .اشنويه و خوي را به تصرف درآوردند
  .هنگامي كه مخبرالسلطنه والي آذربايجان شد اولين لشكركشي بزرگ را به سوي سمكو راه انداخت

روي ژانـدارم را بـه      مخبرالسلطنه نيرويي قزاق به فرماندهي سرتيپ ظفرالدولـه بـه تـسوج و يـك نيـ                
نيروهاي سمكو اين دو نيرو را به كلي متالشـي          . اعزام داشت ) مهاباد(فرماندهي ملك زاده به ساوجبالغ      

ملـك  . ظفرالدوله براي اينكه خود را از اسارت نجات دهد با بلمي از درياچه اروميـه فـرار كـرد                . كردند
  40.زاده هم اسير شد

  :و به ملك زاده گفتسمكو افسران را پس از مدتي آزاد كرد 
 بي لياقت و قسي القلب بگوئيد كه خجالت بكـشدو در            )مخبرالسلطنه هدايت (آقا برويد به اين والي      «

و به اين عبارات طعن آميز،      . چند قدمي پايان عمرش جوانان برومند و نورس را گوشت دم توپ نسازد            
  41».ملك زاده را به سوي مخبرالسلطنه به تبريز اعزام داشت

 ژاندارم به فرماندهي ليندبرگ به تبريـز رسـيد، بعـداز            1500 )مخبرالسلطنه(خواست همان والي    به در 
 هزار نفري چريك آذري هم به فرماندهي امير ارشدبسيج          3يك نيروي   . استراحت روانه شرفخانه شدند   

قبـال  ا.شكاك بـود  آقاي  امير ارشد سام خان حاج عليلو برادر حسين خان ضرغام، قاتل جعفر             . شده بود 
  .بايست در اين حمله شركت كند هاي ماكو مي السلطنه هم با سواره

در دامنـه كـوه شـكريازي بـين     ) 1338 ربيـع االول  27 ش ـ  1300 آذر 28 (1919 ژانويه 21در روز 
  .اي به نام قاني دره بين قواي دولتي و سواران سمكو جنگ درگرفت خوي و سلماس در نقطه

  
ولـي اميـر    . غاز خبر پيروزي خود و شكـست سـمكو را اطـالع داده بـود               در همان آ   )ايران(اين نيرو   

هاي شكريازي فرماندهي جنگ را به عهده داشت، كـشته شـد و نيـرويش متالشـي و                    ارشدكه بر بلندي  
  42.جسدش در ميدان جنگ جا ماند
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د، و در   حمله قواي دولت به علت بي برنامه گي و نامنظمي نيرو و بي لياقتي فرماندهانش درهم شكـسته شـ                   
هاي بـزرگ حكومـت شـد، كـه در         ولي اين آغاز شروع لشكركشي    . مقابل، نيروهاي قيام سمكو را متهورتر كرد      
  .تر كردن نواحي و سرانجام ريشه كن كردن كامل آن بود آغاز براي قطع سرايت قيام و آنگاه تنگ

    دشمن رفتار سمكو با
ي او تأثير كرده بـود، موضـع گيـري            اي بر آوازه    بعضي از اعمال سمكو جاي انتقاد داشت كه تا اندازه         

دربرابر بخشي از مشروطه خواهان، كشتن مارشيمون، و سرانجام رفتار شديد خـود بـا دشـمن، غـارت                   
كردند، دشـمنان و مخـالفين سـمكو و جنبـشش،       وتاراجي كه نيروهايش در نواحي دوست و دشمن مي        

ي  حتي براي زشت جلوه دادن كُـرد و شكـست آوازه       . كردند  ميوي  تبليغات شديدي را عليه اين اعمال       
نويـسندگان  . كردنـد   اضافه مي وي  قيامش و بدنام كردن سمكو، روايات تصنعي بسياري را به اين اعمال             

نويسند، بي طرفي و معيار علمي را رعايت نكرده و با خصومتي              ي سمكو مي    ايراني هنوز هم كه در باره     
  .كنند اي عقب مانده ياد مي ونخوار و عشيرهبسيار شديد وي را همچون راهزني خ

در گفتگويي كه مصطفي پاشا ياملكي با وي كرده، سمكو بخشي از اين انتقـادات را از ديـدگاه خـود                     
. ي قتل مارشيمون، غارت نيروهايش، رفتار خشن با دشمن صحبت كـرده اسـت               ردكرده است و در باره    

  :شود دونمونه در اينجا نقل مي
   نفر نيروي كه در سپتامبر سال قبل دستگير شده بودند چه بود؟800 آن علت قتل: سؤال«

ها زماني كه در جنگ اروميه دستگير شده بودند، هيچ رفتار بدي نسبت به آنـان نكـرديم،                    اين: جواب
ولي همـين كـه آزاد شـدند    . حتي لباس و پول داديم و به شرطي كه به جنگ برنگردند، رهايشان كرديم  

ان ملحق شدند و مجدداً دست به تعرض و قتل و جنايت زدند، به همين جهت، اين بـار                   به نيروهاي اير  
  .ديگر رحم نكرديم و تالفي درآورديم

را ) مهابـاد (كني ؟ ولي چرا وقتي ساوجبالغ   گوييد، براي وطنت تالش مي      پس چنانكه خود مي   : سؤال
 جملـه قاضـي لطيـف كـه مـردي           ها را غارت كردند و تعدادي را هـم كـشتند، از             تصرف كرديد، مغازه  

  سرشناس و محترم بود؟
كند و به سود آنان نيست ؟ چون شـنيدم منـزل حـاج                آيا اين گونه اعمال ايرانيان را خوشحال نمي       ... 

ايلخاني رئيس سرشناس دهبكري هم غارت شده، و بعيد نيست كه بخشي از منگور وبگزاده گـورك و                  
  ...منطقه سقز عليه شما متحد شوند

كرديم، دنبال همة سران عشاير فرستاديم ولـي نيامدنـد، حتـي       ) مهاباد(وقتي رو به ساوجبالغ     : جواب
كردنـد، جنـگ دو روز        ها هم در شهر جنگ مـي        اي هم نيامد، ايراني     اي از سقز و يا فرستاده       هيچ نماينده 



 
 در ايـن  ها هـم كـشته شـدند،    اين بود كه سرانجام شهر را اشغال و تعدادي از جمله شكاك  . طول كشيد 

در چنين ... جنگ ساكنان شهر و عشاير همدست بودند و حمله كردند، مسلسل وتوپ هم بكار برده شد
  .توان از غارت جلوگيري كرد، گرچه من خودشديداً مخالف اين كار بودم حالتي نمي

حـاجي ايلخـاني بـه ايـن كـارهم      .  منگور و دهبكري مشكوك بوديم، ولي اهميت نداديم       هما به عشير  
خواست كه به وي ملحـق شـوند و           ها شود بلكه به نام كُرد از مردم مي          فا نكرد كه تنها طرفدار ايراني     اكت

را حـاكم   آقـا    حمـزه  اقـ با ما بجنگند، عشيرت مامش هم بسيار وفادار ما بودند، فرزنـد مرحـوم محمودآ              
 و گورك و اطـراف  برادرش را هم مسئول منطقه حاج ماميان وناحيه بانه        آقاي   ساوجبالغ نموديم و كريم   

بعد از تصرف ساوجبالغ توانستيم قواي دولتي را از سقزبرانيم، ولي به درخواسـت مـردم سـقز،                  . كرديم
  43»... ژاندارم را از سنندج اعزام و بانه را پس گرفتند400 ـ 300رژيم 

  

  : بخش چهارم
  مطبوعاتسمكو و 

كُردسـتان  مطبوعـات در    . گذاشـت  به عرصـه      پا ترملل ديگر دير  مطبوعات  كُردي نسبت به    مطبوعات  
به نقل از بعضي منابع، اولين   . هاي ديگر كُردستان هم بوده است       از ساير قسمت  تر    ايران حتي عقب مانده   

 ها در اروميه چـاپ شـده         از طرف ميسيون   1912 بوده كه در سال      »كُردستان«مجله به زبان كُردي به نام       
ي   بدرخان يك روزنامـه قعبدالرزا: گويد ع ديگري مي ولي منب44.، آن هم عمر چنداني نداشته است  است

 را از اروميه تبعيد كردند، سمكو قها عبدالرزا منتشر كه بعد از اينكه روس    1912كُردي را در اروميه سال      
 متأسفانه اطالع چنداني از اين 45. توقيف شد 1914وظيفه انتشار را به عهده گرفته است تا اينكه در سال            

سمكو زماني كه اروميه را به دست گرفـت، يـك هفتـه نامـه كُـردي ـ       .  دست نيستروزنامه تاكنون در
  .فارسي را انتشار داده كه بعد ازتصرف اروميه آن هم تعطيل شد

  
  »كُرد«ي   روزنامه

  :كند اي در اروميه نقل مي تمدن صاحب چاپخانه
ينجانـب آمـد و درضـمن     بـه نـزد ا  )از كسان فهميده سمكو و از اقوام سيد طـه  (يكروز شيخ عبداهللا    «

در نظر دارد كه با توجه به نبودن نشريه در رضـائيه ايـن نقـص                ) يعني سمكو (صحبت اظهار داشت آقا     
آيا بنظر شما، با چه قطر و تيراژمي توان يك روزنامـه   . جبران شود و در رضائيه نيز روزنامه منتشر گردد        
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در جواب شـيخ عبدالـه      . مورد توجه نويسنده  در اين شهر انتشار داد كه هم وزين باشد و هم زيبا و هم               
  :چنين بيان نمود

  .باشد متأسفانه حروفات چاپخانه ما خيلي كم است و بچاپ روزنامه كافي نمي
شيخ عبداهللا وقتي اين جواب را شنيد، سخت متغير و حـالش منقلـب گرديـد و مـن هـم ترسـيدم و                        

  :باشتباه خود پي برده و گفتم
مان همت نمائيم ممكن است نواقص را مرتفع و چاپ روزنامـه راامكـان              اگر با كارگران مؤسسه خود    

پذير ساخت، ولي بايد خيلي زحمت كشيد تا وسايل الزم را آماده نمود در اينجا قيافه شيخ عبدالـه بـاز                     
شـد    داد كه حقوق كاركنان و كارگران روزنامه را بدهد، ولي نمي            شد و جوابي هم نداد، اگرچه وعده مي       

راد، در آن روزها ايستاد، چون تمرد از دستور سمكو در آن شرايط، بازي كردن با جان خود روي قول اك
  46»...بود، بعد از دو سه روز فرار كردم

  :دهد همان نويسنده ادامه مي. بعد از فرار تمدن، به يقين سمكو همچنان مصر بر انتشار روزنامه بود
اي كه  وروزنامه. لوي چاپخانه غيرت نصب كرده بودندتابلوي چاپخانه تمدن را برداشته، بجاي آن تاب «

روژ كـرد ـ شـو    : بزبان فارسي و كُردي منتشر ساخته بود، فقط باسم روزنامه هفتگي كُرد تحـت عنـوان  
  ». در آورده بودند»كُرد«چاپ نموده و بعد نيز فقط باسم ) روز كُرد(عجم بود كه بعداً آن را روژي كُرد 

ي    استاد سـجادي در بـاره      47. به مديريت محمد ترجاني منتشر شده      1340ال   ماه شو  12شماره اول در    
  :اين روزنامه نوشته

 در شـهراروميه    1921سمكو بود، كـه در سـال        آقاي  اي كُردي و زبان حال اسماعيل          روزنامه "كُرد"« 
  48».منتشر شده، تنها سه چهار شمارة آن منتشر و بعداً نماند

اي يافت نشده كه بـي گمـان ارزش تـاريخي     كند، تاكنون هيچ شماره اي كه تمدن بحث مي  از روزنامه 
  .براي خواننده و اطالع از افكار سمكو و خبر و رويدادهاي آن زمان را دارد

  

  »بانگي كوردستان«ي   سمكو در هفته نامه
ي كُردي ـ   هفته نامه. شد همچون يك قهرمان ملي كُرد شناخته مي) عراق (يسمكو در كُردستان جنوب

 در آن عـصر در سـليمانيه انتـشار    »جمعيـت كُردسـتان  « از سـوي  »بـانگي كُردسـتان  «فارسـي ـ تركـي    
صاحب امتياز و مسؤول و دبير آن حاج مصطفي پاشا ياملكي و مسؤول بخش كُردي و فارسي                 .يافت  مي

  .و شيخ نوري و مسؤول تركي آن رفيق حلمي بودآقا آن علي باپير
 اخبار، رويداد جنگ، شعر، مقاله و مصاحبه در حمايت ازسـمكو         »ستانبانگي كُرد «هاي    در اكثر شماره  
  : است به زبان فارسي نوشته1922 روز دوم اگوست 1در شماره . نوشته شده است



 
هاي ايـن     نوشته.در مورد شكست سمكو در اطراف خوي در جرايد ايران چند تيتري مشاهده گرديد             «

بـراي  . هاي اخير نبايد به اين شايعات ايران باور كـرد     نيدهها را صحيح ندانستيم، چون بر طبق ش         روزنامه
  ».نيروي كافي دارد كه درشماره بعدي مفصالً نوشته خواهد شد) سمكو(مقابله ايران، اسماعيل خان 

هاي ايران نقل وپاسخ   باز به زبان فارسي چند خبري را از روزنامه   1922 اگوست   14 روز   2در شماره   
در .هم در مورد سوابق تاريخي نياكان سمكو و علت برپـايي قيـام نوشـته اسـت                اي مفصلي     داده و مقاله  

  :كنيم اينجا بخشي را نقل مي
 5دهد بر طبق اخبـاري كـه رسـيده صـبح              راپورت تلگراف خوي خبر مي    : 1340 ذي العقده    3ايران  «

رانجام  لشكر كُرد حمله به آبادي رهزال برده، جنـگ سـختي روي داده، كـه سـ       1922 ژوئن   26: سرطان
 علي نقي خان معاون فوج نهم خوي و دو سـرباز            .اند  كُردها شكست و چندين نفر كشته و مجروح داده        

  .اند زخم سطحي برداشته
بر طبق راپورت رسيده در هفتم سرطان، نيروهاي خوي با اشـرار اطـراف درگيـر                :  ذي العقده  7ايران  

  . فتح براي نيروهاي دولتي بوده است.اند شده
طبق اخبار تلگرافي كـه از آذربايجـان رسـيده، در ايـن اواخـر در اطـراف خـوي                    :  العقده  ذي 9ايران  

  .اند  نفر از كُردها به ترتيب زيركشته شده28زدوخوردي با اكراد روي داده كه در انجام آن 
 600 رأس اسب و محمدآقا نامي كه از بهادران سـمكو و رئـيس               28 كُرد،   20 عسكر،   6 نفر ارمني،    2

  ». زخمي8اعيل آقا بود كشته شده، خسارت وارده سواره اسم
يقين نيست زيرا در اين زمان وجود ارمني در ميان          مورد  اين رويدادها چندان    صحت  : بانگي كُردستان 

لشكركُردان بعيد است، چون واقعه بمـب يعنـي نـارنجكي كـه بـا حيلـه و خدعـه شـاه عباسـي سـال                          
ماعيل خان فرستاده بودند به وسيله ارمنيان روانـه          اس )عالج(هجري از طرف حكومت ايران براي       1337

  .كرده بودند
  .اند ديگر كُردان شكاك، چگونه و با چه شرطي با ارمني يكي شده

  .اين براي ما معلوم نيست، كه منظور از عسكر چيست كه آنهم جزو خياالت است
د و اكنـون بـه اوج    كه منجر به جدايي و اختالف خونين بين كُـرد و آذري شـ  )نارنجك(مسئله بمب   

  »...شدت رسيده از اين قرار است
  

آقــاي بانـگ كُردسـتان مفـصالً داسـتان خانـدان ســمكو و اينكـه چگونـه مقامـات ايـران، اسـماعيل           
پدرش كـه در   آقاي  برادرش را با حيله كشته اند و محمد       آقا  پدربزرگ و جعفر   آقا   پدرپدربزرگش و علي  

ي بعـدي     ه علت طوالني بودن مقاله، دنباله آن را در شـماره          ب. تبعيدبه رودس درگذشته بود، نوشته است     
  .تمام كرده كه، در آن، واقعه ارسال بمب و منفجر شدن آن را مفصالً بحث كرده است
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  : است نوشته»سمكو« زير عنوان 1922 اوگوست 28 روز 4در شماره 
مالي درياچـه اروميـه،      بر سر راه تبريز در ساحل ش       )شرفخانه(بر طبق خبر واصلة سمكو، در اطراف        «

لشكر سمكو با لشكر رژيم مقابله و جنگ خونيني درگرفته، كُردان غالب و رژيم چون گذشته همچنـان                  
  ».مغلوبند

  : است نوشته»سمكو و عجم« زير عنوان 1922 ايلول 4 روز 5در شماره 
هـران ازخـوف،    بنا به اخبار استانبول غزة رفدان نوشته، كه لشكر سمكو داخل تبريز شـده، وزارت ت               «

  . كرده است)روسيه(طلب معاونت و امداد از فرقه يازدهم بلشويك 
  ؤارث الي مسكـــــــچـــــــ ؤ بـــــــذؤخيلـــــــت مب بـــــــةسه دةصـــــــبا هســـــــة«

  ؤنكز و قـــــــــافآلثبرةتا تـــــــــةســـــــــپي هـــــــــة تـــــــــاوي بـــــــــدا ئصثبـــــــــ
ــ ــان و د    ومةهـــــ ــه جـــــ ــاواتن بـــــ ــه ئـــــ ــان بـــــ ــانج و كرماشـــــ    صو كرمـــــ

ــازر هـــــ   ــنه حـــ ــو خومةســـ ــقي دةصـــ ــث ل: ثنةصـــ ــو ةبـــ ــكري مسكـــ   »شـــ
  

گوييد اسبش را بتازد تـا تبريـز و         / براي چاره به سوي سمكو رويد     ،  با برخيز تمنا دارم   ص: ترجمه(
، هدسـنندج آمـا  / و كرمانشاه با جان و دل آرزومندند     ) كُردهاي شمال (تمامي كرمانج   / قافالنكوه  

  ).آيد لشكر سمكو: تمامي مردم گويند

  
  )نشمال كردستان ايرا(قلعه و پايگاه سمكو در روستاي چهريق 

  : است نوشته»)سمكو(مجدداً سردار نصرت « زير نام 1922 ايلول 18 روز 6در شماره 



 
بعـد از اينكـه مقـر خـوديعني         ) سـمكو (اي كه از بانه نقل شده، جناب اسماعيل خان            بنا به خبر تازه   «

هاي بلند سوما، تحصن به موقع كرد و لشكر بـي شـمارحكومت، چهريـق و      را ترك و در كوه  )چهريق(
سمكو چند روزي اين وضع را تماشا كرد وبا اين وسيله دشمن را اغفال              . ف را استيال و غارت كرد     اطرا

بعد از ايـن استحـضارات شـبي برلـشكر عجـم تاخـت و شـبيخون                 . و تداركات خويش را تكميل كرد     
 هم اي كرد و به روايتي موثق قريب پنج هزار تلفات وزخمي را به اردوي عجم وارد و بعد از آن             ماهرانه

به اطراف و عموم نوشت كه حب االنسان، هر كس و عشيرت كُرد به قدر امكان خود براي كفن و دفن                     
 را  )چهريـق (با اين غالب شدن هم باز جناب سمكو عودت براي چاري            . ها كمك نقدي نمايد     اين عجم 

الحاصـل  و  . ببينيم كه حملة دوم به كجا است      . مناسب نديده و با ترتيبات مخصوص خود مشغول است        
ما ذاتاً تا كنون به مغلوبيت او چون به حـق بـاور نكـرديم بـراي هـر                   . هم غالب است   جناب سمكو باز  

شود و از خدا تمنا داريـم         انشاءاهللا هيچ كُردي بر سر حق مغلوب نمي       . نوشتيم  رويدادي غالبيت او را مي    
ارد به زودي مبدل خير شود      كه اين اختالف و منازعاتي كه در بين كُردان و قوم پهلوي و عجم وجود د               

تا هر دو طرف خاتمه به جنگ دهند و مسلمانان من بعد ضرر نبينند، چنانكه كُردبراي ما مطلوب است،                   
ها كه خانداني محترم و منوراني ارزشمندبراي ما هـستند آن انـدازه آنهـا هـم                   دوستي همة ايران و عجم    

  .ارزشمند و الزم است
ــ ةب« ــ ةصـــــ دثشـــــارت بـــ   ر ئثـــــران ة ســـــة كـــــردميو هجـــــوؤثن مسكـــ

ــرد ع ــصاوي كــ ــةجــــة بــ ــةون، ووم، تثكچــ ــوكــ ــةو رثــــوي لــ ــثران ة بــ   ر شــ
ــ ــوكاك و هـــــــــ  ةونثكي موخيةبةشـــــــ ــه شـــــــ ــردي رةردانـــــــ   كييان كـــــــ
  ي كـــــــــوردان ةيپلـــــــــةو ت  كـــــــــواله»حبمـــــــــداهللا«ندي كـــــــــرد صبـــــــــ

ــ   ةد ــ ةصــــــو هومةســــــا كــــــوردان فيــــــداتان مب هــــ   ةارجكةسنت بــــــه يــــ
  » بــــــؤ كــــــوردانة ئيــــــستيقاللة، كــــــة خثــــــرةذةم شــــــةي ئــــــ تيجــــــهة ن

  

همچـو  ،  شكست خوردند ،  پراكنده شد ترك  / بر ايران بشارت باد گويند سمكو هجوم برده       : ترجمه(
به اهتزاز درآورد بحمـداهللا   / كه شكاك و هركيان كردند    اي      شبيخون مردانه / روباه در مصاف شير   
خيـر  ، حاصل اين جنـگ / همگي به يكباره قيام كنيد، پس كُردان فداتان شوم/ پرچم و طبل كُردان  

  ).براي كُردان استكه استقالل ، تاس
  

  : است نوشته»سمكو« زير عنوان 1922 اكتبر 29 روز 8در شماره 
اي كه از بانه رسيده، جناب سمكو تاكنون دو بار با عسكر عجم مصادف واقع شده و هر                    بنا به نوشته  «

  ».ه است بازگشت)چهريق(ها وارد كرده با موفقيت به چاري  دو دفعه كه تلفات شديدي بر عجم
  : است نوشته»اسماعيل خان سمكو« زير عنوان 1922 نوامبر 8 روز 9در شماره 
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مدتي كه از طرف اسماعيل خان هيچ خبري نبود، ديـروز از بانـه خبـر رسـيد، كـه سـردار نـصرت                        «
ها پس گرفـت، لـشكرمظفر        را با قدرت از عجم    ) چهريق مقر قديمي خود   (بعد از اينكه چاري     ) سمكو(

 سلماس است ازدشـمنان خـود       )ناحيه(ه طرف سلماس روانه و ديلمقان را كه مركز محال           ها را ب    شكاك
خداوند كُردان را برحق و در هر جايي غالب گرداندو به مـأموران مغـرور               . پاكسازي و پس گرفته است    

هاي دوستمان نيز انصاف و فهمي با سياست عطا تا اين خونريزي در بين دو فرقـة اسـالم خاتمـه                       عجم
  .يابد
  

ــش« ــة خةبكثـــــ ــةجنـــــ ــدؤرت مسكـــــ ــة بـــــ ــةعرة نـــــ ــوة هـــــ   رانوتا تـــــ
   كــــوردان وموة بــــؤ هــــ ة يــــارةكــــ) ؟( راي ة شــــاةالمي كــــرد لــــ ة ســــ

ــ ــةت دةنيهايــــ ــاران كــــــ ة، بــــ ــه ت  ة قاجــــ ــار لــــ ــي قاجــــ ــهو جثــــ   ورانــــ
   ة ئازانـــــــة بـــــــووذنگة مـــــــةصگـــــــةسن لةصـــــــســـــــا دثبوكرييـــــــان هة د
ــ ســــــــنت رةبب ــ ةي فــــــــريار، ئ ثــــــ ــ ةســــــــريي كــــــ ــ ة مةن بــــــ   »ةردانــــــ

  

كه دوست  ) نامفهوم(سالمي كرد بر شاهراي     / سمكو نعره بده تا توران      بركش خنجرت را    : ترجمه(
نـام  (هـا     پس دهبكـري  / خاتمه ده قاجاران را كه جاي قاجار توران است        / كُرداني    هاست براي هم  

به اسارت درآوريـد    ،  بربنديد راه فرار را   / شجاعانه) نام عشيره (قيام كنيد به همراه منگور      ) عشيره
  ).مردانه
  : نوشته است»سمكو؛ سردار نصرت اسماعيل خان« زير عنوان 1922 نوامبر 15 روز 10 در شماره

از محمدامين آقا كه رئيس عشيرت گورك اطراف سقز است و خود اكنون در روستاي كنـده سـور،                   «
مجدداً بر اروميه اسـتيال و      )اسماعيل خان سردار نصرت   (شود كه جناب سمكو       تابع بانه است روايت مي    

ها حتي گلباخي و سايرجهات سقز و چهار طرف آن بـراي              رداد كرده و عشاير كُردان آن طرف      آن را است  
سمكو بالعموم آماده اند و حكومت ايران هم اين بار از همت و ثبات كُردان اطالع يافته و براي مـذاكره                     

دستان شود كه خبر خير تشكيل حكومت مستقل كُر         معلوم مي . و سازش با سمكو او را مطلع كرده است        
  .در سليمانيه دمار حميت و غيرت كُردان را به حركت درآورده است

  
  ران ثو شـــوكـــةك بـــن وةو يـــومة قوربانتـــان هـــةســـا كـــوردان بـــةد
ــه   ةر ــا لـــ ــودا بيكـــ ــا خـــ ــا بـــــن تـــ ــوزهـــ   »رانئثـــــمي دائمـــــي صـــ

  

تا خداوند نجات دهد از سـتم دايـم         / پس كُردان فدايتان شوم همگي متحد شويد همچو شيران          
جمـال  : ، گردآوري و نوشته مجدد    »بانگي كوردستان «: ها نگاه كنيد به     مامي شماره جهت ت . (ايران

  )1974خزنه دار، بغداد، 



 
  : بخش پنجم

  تشكيل ارتش نوين ايران 
يـك كودتـاي نظـامي حكومـت را بـه دسـت             در جريان    شمسي رضاخان    1299روز سوم اسفند ماه     

رضـاخان قبـل از هـر چيـز نوسـازي           .  شـد  قدرت ايران اول   سردارسپه و وزير جنگ و مرد        او، .گرفت
نيروهاي مسلح ايـران در آن عـصر        . ي اصلي كار خود قرار داد       برنامهدر  وسازماندهي نيروهاي مسلح را     

  :اسامي مختلفي را تحت فرماندهي افسران خارجي داشت
   بريگاد قزاق، تحت فرماندهي افسران روس 

  رمري، تحت فرماندهي افسران سوئدي ا ژاند
  جنوب، تحت فرماندهي افسران انگليسي  پليس 

لبـاس و   . شـدند   مـي هـم   گاهي اوقات با هـم درگيـر        حتي  .  داشتند اتياين نيروها در بين خود اختالف     
كردند، و حقوقـشان      ماه يكبار حقوق دريافت مي     8بعضي اوقات در طول     . نبودهم  شان همانند   هاي درجه

نيروهاي مـسلح ايـران مخارجـشان را بـه مـردم            . دش  افسرانشان حيف و ميل مي    ها و     باالدستياز طرف   
  .داشتند به آنان ظلم و ستم روا مي كردند و عادي تحميل مي

  

   ارتش نوين 
او نـام و نـوع تـشكل و    .  متحد ايران را بنـا نهـاد  »ارتش «1300 اسفند مرضاخان سردارسپه، در روز چهارده  

ــان منــصوب  و افــسران خــارجي را اخــراج وداد فرمانــدهي متحــد را تغييــر  ــه جــاي آن  افــسران ايــران را ب
  :هاي مختلف را اين چنين به وجود آورد  در استان»ارتش شاهنشاهي ايران«هاي  سازمان.كردند

 2 به فرماندهي مستقيم سردارسپه در تهران تـشكيل شـد و رياسـت سـتاد آن بـه عهـده سـرهنگ                        1لشكر  «
 ـ تيپ تيرانداز عـراق   2 ـ تيپ تيراندازگارد  1: د ازسازمان اين لشكر عبارت بو. اسماعيل شفائي تفويض گرديد

  . ـ قسمت مستقل گيالن وتنكابن و مازندران5 ـ تيپ توپخانه 4 ـ تيپ سوار گارد 3
 شمال غرب به فرماندهي سرلشكر اسماعيل فضلي در تبريز تشكيل يافت و رياست ستاد آن به عهده   2لشكر  

) آترپـاد ( ـ تيپ مخـتلط   2 ـ بريگاد مختلط قزاق  1:  آنها شاملسازمان. محمدحسين ميرزا فيروز تفويض گرديد
  . ـ باطاليون مستقل ژاندرمري زنجان بود4 ـ هنگ ژاندرمري تبريز 3اردبيل 

ـتادآن بـه عهـده                      3لشكر    خراسان به فرماندهي سرلشكر حسين خزاعي در مشهد تـشكيل يافـت و رياسـت س
) آترپاد( ـ قسمت مختلط  1: سازمان اين لشكر عبارت بود از.  محمدحسين ميرزا جهانباني محول گرديد2سرهنگ 

  . ـ هنگ سرباز سده و هنگ سرباز قاين و قسمت توپخانه سيستان3 ژاندرمري استرآباد 10 ـ هنگ 2قزاق خراسان 
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 به فرماندهي سرلشكر محمد آيرم اصفهان تشكيل يافت برياسـت سـتاد سـرهنگ حيـدرقلي                 4لشكر  
 3ژاندارم اصـفهان  6 ـ هنگ  2اصفهان ) آترپاد( ـ قسمت مختلط  1: بارت بودپسيان سازمان اين لشكر ع
  .ـ باطليون مستقل كاشان

 به فرماندهي سرلشكر احمد امير احمدي در همدان تشكيل يافت و رياست ستاد آن به عهده                 5لشكر  
ن و آترپـاد   ـ آترپاد همدا 1: سازمان اين لشكر عبارت بود از.  افخمي تفويض گرديدقسرهنگ عبدالرزا

 ـ هنـگ   4 ژاندارم كرمانشاهان 12 ـ هنگ شماره  3 ژاندارم كُردستان 11 ـ هنگ شماره  2قزاق بروجرد 
  49». ژاندارم بروجرد8 ـ هنگ شماره 5 عراق 7شماره 

رضـاخان  . لباسـشان هـم يكـي شـد       .  سرباز تحت عنـوان نظـام، سـازماندهي شـدند           و ژاندارم، قزاق 
سركوب مـردم و اقتـدار    و   ي خود   داد و جهت تثبيت سلطه      ش مي فسراناي به ارتش و ا      خوداهميت ويژه 

داده بود، به ويژه كـه در آن عـصر در چنـد نقطـه          اي    العاده  به آنان قدرت و اختيارت فوق     دولت مركزي   
ها جنـبش سـمكو در منطقـه اروميـه و             مهم ايران آشوب و تمرد مسلحانه روي داده بود، كه يكي از آن            

  .ناحيه موكريان بود
  هاي سمكو  ضعف

برطـرف  از ضـعف هـايش را     قسمتي  چند سالي طول كشيد تا حكومت مركزي ايران تحكيم يافت و            
او نه تنها هيئت نظامي، سـازمان       . ها سود جويد    و ضعف فرصت  سمكو نتوانست از اين موقعيت و       . كرد

.  برخـوردار نبـود  سياسي و يا انجمن فرماندهي را نداشت، بلكه از استراتژي جنگي و سياسي معيني هم            
نيروهايش متشكل از مسلحين ايالت، نامنظم و آموزش نديده، فاقد تخصص جنـگ ونظـامي گـري، و                  

نه توان آن را داشتند كه به خـوبي و مـنظم، نقـاط آزاد شـده را                  . بدور از تعليم در مقابله با ارتش بودند       
  . مقابل نيروي ايران به عهده گيرندتوانستند حفاظت نظامي منطقه و شهرها را هم در اداره كنند و نه مي

بعد از آزادسازي شهرهاي اروميه و سلماس و سـاوجبالغ، جنبـشش دچـار نـوعي وقفـه شـد و بـه                       
تعدادي از رؤسـاي عـشاير نـواحي        . هاي كُردنشين مهم كُردستان و كرمانشاه و ايالم سرايت نكرد           استان

پيوسـتند، و جنـبش در يـك     ه سمكو نميكردند و ب  و همكاري بيشتري با شيخ محمود مي راهي هم قفو
  .ي جغرافيايي كوچك و كم اهميتي از استراتژي ايران گير كرده بود محدوده

ها پيـروزي مـؤثري بـه دسـت      نيروهاي سمكو كه از مسلحين ايالت تشكيل شده بود در بيشتر جنگ           
هاي   وجيه شكست  گرچه رژيم براي ت    50.آورده بودند و آسايش را از نيروي مسلح دولت سلب كرده بود           

كرد، ولي در حقيقت هيچ مـأمور بيگانـه تـرك        خود وجود افسران ترك را در نيروهاي سمكو عنوان مي         
ي جنـگ و نـه هيئـت          اين نيروها نه فرماندهي مـاهري بـراي اداره        . ياغير ترك در نيروهاي سمكو نبود     



 
حتـي  . ورش را طراحي نمايـد اي نو متحد شود و برنامه مقاومت و مقابله و ي            واركاني داشت كه به شيوه    

 نـد  براي همكاري با سمكو اعزام داشته بود، هنـوز در سـقز بود  »جمعيت كُردستان «افسران كُردي را كه     
همينكـه خبـر شكـست سـمكو و پيـروزي دولـت را              . رونـد بونتوانسته بودند به نقاط تحت تسلط وي        

را داشـت كـه افـسران مـاهر و      گرچـه در آن موقـع امكـان آن    51.برگـشتند تأسف و ناراحتي با   شنيدند
ي همكـاري بـا سـمكو بودنـد در صـف           ي كُرد را كه قبالً درسپاه عثماني تعلـيم ديـده و آمـاده               باتجربه

نيروهايش جا دهد و دلسوزانه خدمت كنند، ولي سـمكو از آنـان اسـتفاده نكـرد، و همچنـان بـه روش              
تند و مستقيماً به خود او وابـسته بودنـد،          گرف  كرد، از او دستور مي      يش را اداره مي   ها نيرو يقديمي عشاير 

  .به همين جهت سرنوشت جنبش هم، به سرنوشت سمكو بستگي داشت
مـسلحانه عليـه   مبـارزه  ، در چنـد نقطـه جداگانـه    بزرگي واقع شده بـود در آن موقع ايران در تنگناي       

 و به   ايران براي تشكيل لشكري منظم    وقت  حكومت مركزي شروع شده بود، سمكو از ضعف حكومت          
اي كـه     وجودآوردن سازماني سياسي و جمع كردن انجمني از نمايندگان مردم و اداره كُردستان به گونـه               

بلكه نتوانست بـا سـران قيـام نقـاط ديگـر هـم              . حقوق وامنيت مردم را تأمين كند، نه تنها استفاده نكرد         
حكومت بعـد از    . شد  مي تر  فراهمبه همين سبب زمينه داخلي شكست جنبش هر لحظه          . كند ارتباط پيدا 

تثبيت باچند حمله پي در پي توانست تمامي نواحي آزاد شده را پس گيرد و جنـبش را بـه طـور كامـل       
  .شكست دهد

هاي داخلي در جهت استقرار ديكتاتوري خـود و تـشكيل             رضاخان از نامنظمي و تقسيم شدن جنبش      
 دمكراتيـك و آزادي خـواه     هـاي   ارتشي نوين و تثبيت قدرت دولت مركزي و شكـست تمـامي جنـبش             

  .كامالًسود برده بود
   اولين لشكركشي ارتش 

رضاخان كه اسماعيل اميرفضلي را به فرماندهي شـمال غـرب منـصوب كـرده بـود بـراي تقويـت و                      
 هزار چريك كُرد و آذري را هم تحت فرماندهي خالوقربـان و تعـدادي      4حمايت از عمليات اين لشكر      
  .ده بودقزاق را در مياندوآب جمع كر

خالوقربان از كُردهاي كرمانشاه و يكي از همكاران نزديك ميرزا كوچك خان جنگلي و وزيـر جنـگ                  
بعد از تسليم شدن، يك نيروي چريكي را از عشاير تشكيل داده بود كـه دوش بـه                  . حكومت جنگل بود  

  .كرد دوش ژاندارم و قزاق ايران در سركوب جنبش هايي كه عليه دولت بود شركت مي
بايـست عمليـات نظـامي نيـروي          س ستاد اين نيرو سرهنگ روح اله كيكاوسي بود، كيكاوسي مـي           رئي

 نظـام  نيروهاي تبريز در بنـدر رحمـانلو، سـواره        . چريك را با دستورات فرمانده كل عمليات تطبيق دهد        
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ي از تهران سرتيپ حبيب اله شـيبان . در مياندوآب تجمع كردندهم ظفرالدوله در خوي، نيروهاي چريك    
  .جهت بازرسي و سرپرستي كل عمليات اعزام شد

خط مواصالتي بين موكريان و اروميـه را بـه دسـت گيـرد تـا                كنترل  بايست    نيروي خالوقربان هم مي   
بايست با هم و هر كدام در جبهه خود           هر سه نيرو مي   . ارتباط نيروهاي كُرد را در اين دو نقطه قطع كند         

  .نندبه طرف مقر فرماندهي سمكو پيشروي ك
الهـوتي  . همزمان با آمادگي اين لشكركشي، سرهنگ ژاندارم الهوتي در تبريـز شورشـي را بپـا كـرد                 

و كـرد   به همين سبب به اسـتانبول فـرار         .  غيابي به اعدام محكوم شده بود      كه قبالً . ازاكراد كرمانشاه بود  
وي، ومت ايران ضمن عفـو      بعداً حك . مدتي درآنجا بسر برد و به آزادي خواهان كُرد و تُرك پيوسته بود            

در اولين فرصتي كه به دست آورد تبريز را اشغال كرد و            . بودبرگردانده  با درجه سرهنگي به ژاندارمري      
شـيباني بـراي سـركوب الهـوتي تعـدادي از نيروهـايش را بـه تبريـز                  . رودبدر نظرداشت به تهران هم      

يروهاي كُـرد بـه نيروهـاي خالوقربـان         در همين اثنا ن   . جنبش الهوتي خيلي زود سركوب شد     . برگرداند
هـا كـشته    خالوقربان سركرده چريـك . هاي اندرقاش نزديك مهاباد جنگ درگرفت    دربلندي. حمله بردند 

و صفوفشان بهم ريخت و بـا شكـست پراكنـده           كرد   مقاومت را رها     ،نيرويش باكشته شدن فرمانده   . شد
سران ديگـري كـه بـا خالوقربـان بودنـد           سرهنگ كيكاوسي، سرهنگ شهاب، بهادرالـسلطنه و افـ        . شدند

  .ها و قزاقها هم فرار كردند خود آن. را مجدداً سازماندهي كنندشكست خورده نتوانستند نيروي 
زبان جنبش سمكو به زبان فارسي رپرتاژي بر اين جنگ نوشـته كـه آقـاي                » كُرد«شماره دوم روزنامه    

  :نويسيم ريخي در اينجا مجدداً آن را ميچو سندي تاهمتمدن در كتابش عيناً آن را نقل كرده و 
  قضيه قتل خالوقربان

  : كُرد منطبعه اروميه2العاده روزنامه شماره ق از فو
  :نويسد مخبر ما مي«

 28روز. دهـم  قتل خالو قربان و شكست اردوي او را محض اطالع خاطر قارئين گرامـي توضـيح مـي    
رماندهي آقاي سيد طه افندي درحـوالي قريـه   قمري در ساعتيكه اردوي كُرد در تحت ف      ) 1340(رمضان  

قوزلو خاك افشار حمله به صـائين قلعـه شـده بـود خبـر تعـرض اردوي خالوقربـان ازميانـدوآب بـه                        
توسط دو نفر سوار آقاي سـردار مكـري رسـيدبفوريت رو بـساوجبالغ     ) مهاباد(شهرويران و ساوجبالغ  

د حركت و دوساعت بغروب مانـده در حـوالي           را در بوكان مانده فردا صبح زو       )رمضان (29كرده شب   
قريه درمان، رؤساي عشاير با سيد طه افندي مجلس مذاكره ومشاوره را تشكيل و نقشه حمله به اردوي                  

  :خالوقربان را اينطور كشيدند



 
 اميراسـعد   )از ايـل مـامش    ( حمزه آقـا     )از اهالي برادوست  ( اسكندرخان   )از ايل هركي  (جهانگير بيگ   
 سعيد از خط الچين، در موقع غروب آفتاب و قرار گذاشـتند كـه ازخطـوط ثالنـه در                    دهبكري و ساالر  

اميرالعشاير و اميـر اسـعدو سـاالر سـعيد موافـق            .  شروع به حمله و شليك كرده شود       )معين(يكساعتي  
اي از قـواي خالوقربـان كـه در         بعده)زاوابوك( از باالي كوه     )رمضان (29قرارداد عمومي در طلوع صبح      

تپه دوشان مجيد ميان استحكامات، حاضر جنگ بودند شـليك كردنـد و از طـرفين بنـاي جنـگ                    باالي  
ها    خود را بميان سنگرهاي عجم     )تاخت كنان (جلوريز  :گذارده شد، سواران كُرد راه ادامه را بجنگ نداده        

رو بـه قريـه     اي    اي قتيـل، و عـده       اي اسـير، عـده      كه عـده  ... انداخته، آنها را با لوله تفنگ اخراج وراندند       
سواران اميرالعشاير هم آقاي حـاجي سـطوة الـسلطنه حكمـران       .  نزد خالوقربان فراري شدند    )اگريقاش(

  . را به غنيمت گرفتند)مسلسل(ساوجبالغ را اسير كردند وسواران امير اسعد يك عراده متراليوز 
د و ساالر سعيدبعد از     اميرالعشاير و امير اسع   . اسب و قاطر و تفنگ هم در حين حمله گرفته شده بود           

اي سـوار را بـه تعقيـب فراريـان       عـده )اسم كوهي است(فراغت از قتل و اسير كردن افراد داشان مجيد       
روانه و خودشان بعده ديگر از قواي خالوقربان كه در باالي كوه خزائي بودند حمله كردند، ايـشان هـم                    

اي قتيل و اسير و اسب و تفنگ   از آنها عده  بعد از مختصر زد و خوردي، موضع را تخليه، و فرار كردند،             
  .زيادي گرفته شد

سواران ساالر سعيد در آنجا يك عراده متراليوز را گرفته و همينكه فراريان اين دو نقطه، با اين وضـع و حـال                    
  .منكوبانه به اگريقاش رسيدند، اردوي خالوقربان هم متوحش و متزلزل گرديده شروع بفرار كردند

اي   يان منگـور و هركـي و زرزا بĤنهـا شـوريده در اثنـاء مـصادمه خالوقربـان بـا عـده                      در آن حين آقا   
 عـراده تـوپ و      3ازصاحبمنصبان و افراد مقتول و عده زيادي هم اسير گرديدند، كسان سيد طه افنـدي                

سواران منگور يك عراده و سواران هركي يك عراده متراليوز را با تفنگ و اسـباب زيـادي و دو عـراده                      
منگور و بروايتي احمـد خـان   آقاي خالوقربان را بروايتي سواره احمد گالوي . زرگ غنائم گرفتندتوپ ب 

  .هركي بقتل رسانيده است
فراريان اردوي خالوقربان اكثرشان بواليت خودشان و عده دويست نفري هم به تبريز رهـسپارشدند و كلنـل                  

تعرض كرده بود، از اين وقايع بكلي )مهاباد(مكري نصراله خان رئيس اردوي ژاندرمري هم كه از صائين قلعه به 
  . به خالوقربان افتاده بودقبي خبر و در كمال تفرعن رو به بوكان حركت كرده و بخيال الحا

 و بالفور خود را به اميرآباد جنب بوكان رسـانده وكلنـل             )كرده(امير اسعد با استماع اين خبر، حركت        
شـنود، بوكـان را     خبر قتل خالوقربـان و هزيمـت اردوي او را مـي   هم به بوكان وارد شده بود و همينكه     

  .رود تخليه و بطرف صائين قلعه مي
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سواران بيگ زاده و سردار مكري، آنها را تعقيب و سواران امير اسـعد و سـاير آغايـان دهبكـري هـم                   
يـه آلـبالغ     بكمك سواران مكري و بيگزاده رسيد اردوي ژاندرمري را در كوه پشت قر             )بتاخت(جلوريز  

افـسر  (محاصره و عده زيادي را مقتول و اسير و غنائم زيادي گرفتند در حمله سلطان عبدالحميد خـان                   
  .كنند  كشته شده كلنل با باقيماندة عده شبانه از كوه پائين آمده و ازبيراهه فرار مي)ژاندرمري

ريـق فرسـتادند در واقـع       آقايان بيگزاده، فيض اله بيگي، هم يك عراده توپ بزرگ را گرفتـه، بـه چه               
اقدامات و مجاهدات عموم آقايان موكري، در استيفاي وظايف ملّيه شايان بـسي تقـدير، انـشاءاهللا بنـام                   

  52»ش.  در آن جريده فريده درج خواهيد فرمود ـ ع)حقوق شناسي(

ولي فرماندهي ارتش نـوين تجربـه و مهـارت          . اين لشكركشي هم با شكست و رسوايي خاتمه يافت        
  .در حال سازماندهي جديدي بود را كسب كرد و زيادي

  
   آخرين لشكركشي 

شكست قواي ايران و طوالني شدن رويدادهاي آذربايجان نگراني وسـيعي را در تهـران ايجـاد كـرده                   
 عليـه   سـرتيپ شـيباني كـه در عمليـات جنـگ          .  داشـت  وحات نيـاز  و فت پيروزي  به  خود  رضاخان  . بود

سرتيپ امان اله ميرزاي جهانباني رئيس ستاد ارتش خـود          . انده شد سمكوموفق نشده بود به مركز فراخو     
 در ايـن هنگـام      قدكتر مصد .  كل نيروهاي آذربايجان را به دست گرفت       يبه آذربايجان رفت و فرمانده    

. گماشتوالي  به عنوان   فرد ديگري را    به جاي او    او از كار دست كشيد و وزارت كشور         . والي تبريز بود  
 را  »قدرت كشوري و لشكري   «ها    جهانباني سپرد، به اين ترتيب جهانباني به گفته ايراني        امور ايالت را به     
 حمله  ريزي بر   طرحفكر  با جمع آوري و سازماندهي قوا و كسب اطالعات از سمكو به             .به دست گرفت  
  .وي اقدام كرد

  
   برنامه حمله احي طر

نيروهاي سمكو و چهريق جمع كرداقدام      بعد از اينكه جهانباني اطالعات كاملي از جغرافياي منطقه و           
  :به طرح برنامه حمله كرد و به اين ترتيب فرمان صادر كرد

ي نيروهايي كه از تهران اعـزام شـده بودنـد بغيـر از سـواره نظـام كـه تحـت فرمـان اميـر                     كليه )الف
رحمـانلو بـه    لشكراسماعيل آقا اميرفضلي بود با وسايل مخفيانه به دريا منتقل شدند و ناگمـان از بنـدر                  

بايـست در اسـرع وقـت از          سواره نظام نيروي ياد شده مـي      . بندرشرفخانه انتقال و در آنجا مستقر شدند      
  .خشكي خود را به بندر شرفخانه رسانند



 
نيروهاي دولت بـا داشـتن      .  در اسرع وقت كلية نيروهاي آذربايجان در بندر شرفخانه جمع شوند           )ب

 درياچه اروميه چنگ اندازند و از آنجا به كار افتـد، نيروهـاي كُـرد                توانستند بر كناره شرقي     شرفخانه مي 
دركناره غربي درياچه اروميه بنادر قوشچي و گلمانخانه را به دست داشت و بـه علـت نداشـتن وسـيله               

 بـود كـه در   »كاظم داشـي «در بين دو بندر هم يك بلندي به نام . توانست استفاده كامل را ببرد   نقليه نمي 
  .ها نبود و در دست يك ياغي ترك مشهور منطقه بوداختياركُرد

توانستند حمله سريع نمايند و از چپ و راسـت عمليـات              نيروهاي دولت از طريق درياچه اروميه مي      
در نتيجه به اين ترتيب تصميم      . انجام دهند و در هر نقطه كناره غربي كه به دست كُردها بود پياده شوند              

  :گرفته شد
ياچه اروميه ديوار صخره مانندي وجود داشت كه سربااليي آن قـزل داغ اسـت    ـ چون در شمال در 1

يابد تصميم گرفته شد نيروهايي كه در بندر شرفخانه تجمـع         وانتهاي آن در شهرستان سلماس خاتمه مي      
كرده بودند مخفيانه از ديوار صخره باال و از ارتفاعات قزل داغ عبور و بعد از تصرف شهرستان سلماس                  

اي پياده شوند كه در دسـت         بايد در آن نقطه     براي اين منظور هم مي    . اً به قلعه چهريق حمله برند     مستقيم
  .كاظم آذري است

ي نيـروي خالوقربـان تـشكيل     شد و از باقيمانده  ـ نيروي چريك كه به نام گردان مرادي خوانده مي 2
فرمـان مـستقيم سـرهنگ      يافته بود تحت فرماندهي مرادخان كُرد با يك نيروي كوچـك نظـامي تحـت                

بايست از كناره غربي در بندر كاظم داشي پياده شوند، فرماندهي تمامي ايـن                ابوالحسن خان پورزند، مي   
  .نيرو در دست پورزند بود

نيروهاي دولت كه تحت فرماندهي سرتيپ امان اهللا ميرزا جهانبـاني در شـرفخانه جمـع شـده بودنـد        
  .ازاين واحدها تشكيل شده بود

جهانباني خواست در ايـن عمليـات از بيـشترين افـسران     . د فرماندهي كل نيروهاي آذربايجان ـ ستا 1
سرهنگ سيف اله شهاب، سرهنگ روح الـه ميـرزا، سـرهنگ شـاهرخ              . جوان تحصيل كرده استفاده كند    

ميرزا، سرهنگ احمد خان چارلسكي را به رياست ستاد كل گمارد، و سرهنگ يوسـف خـان و سـروان                    
  .مان قسمت اموري را به آنان سپردمهين هم در ه

 ـ ستون گارد كه متشكل بود از هنگ پياده پهلوي، هنگ پياده رضاپور، يك اسواران سوار اكتشاف،  2
  .)بصير ديوان(يك آتشبار روسي، چهار ارابه توپ تحت فرماندهي سرتيپ فضل اله خان زاهدي 

ايجـان، يـك سـواران اكتـشاف، يـك       ـ ستون شمال غرب متشكل بود از دو هنگ پياده لشكر آذرب 3
  .آتشبار، چهار عراده روسي كوهستاني تحت فرماندهي سرتيپ حسين مقدم
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 ـ ستون سواره متشكل بود از هنگ سواره لشكر شمال غرب، هنگ سواره سالح سنگين مركز، يك  4
 آتشبار شنايدر صحرايي، يك دسته توپخانه ابوخوف صحرايي تحت فرماندهي سرهنگ كربالئـي علـي              

  .خان نخجوان
  . ـ جنگجويان غير نظامي كه بيش از هزار نفر بودند تحت فرماندهي افسران ارمني5
 ـ آترپاد همدان به فرماندهي سرهنگ رضاخان كندي، جهت احتيـاط تحـت فرمانـدهي كـل قـرار       6

  .گرفته بود
 ـ سرهنگ محمودخان پـوالدين بـا يـك نيـروي كوچـك نظـامي و سـواره چريـك و ژانـدرمري           7
  .اخلوي نظامي خوي باشنددرس

 هزار پياده و يك هزار سواره و پنج هزار چريك و يك هـزار جنگجـوي                 8نيروهاي دولت كالً شامل     
  . هزار نفر بود15غير نظامي كه جمعاً 

به اين كار جا پاي محكم خود را در مناطق قيام . نيروي دولت بدون درگيري در كاظم داشي پياده شد
كاظم تمامي نيروي خود را به راهنمـايي ارتـش          . توانستند به حمله دست زنند      ميكه از آنجا    . باز كردند 

  .هاي چهريق را نشان دادند اختصاص داد و كوره راه
  .ي فرماندهان اطالع داد  را به ترتيب زير به همه»فرمان عمليات جنگي«فرمانده كل 

 4 سواره اكتشاف، يك آتـشبار،  هنگ پياده پهلوي، هنگ پياده رضاپور، يك اسواران   :  ستون گارد  )الف
بايستي از ارتفاعات قـزل داغ و ميـشوداغ بـه             ارابه كوهستاني تحت فرماندهي فضل اله خان زاهدي مي        

  .سمت قلعه چهريق پيشروي نمايند
كوهـستاني  40هنگ پياده لشكر آذربايجان، يك اسواران اكتشاف، يك آتشبار          :  ستون شمال غرب   )ب

بايستي از ارتفاعات شكريازي به طرف قلعه چهريق پيـشروي            قدم، مي تحت فرماندهي سرتيپ حسين م    
  .نمايند
بايست در جدار سـطح شـمالي سـاحل           تحت سرپرستي افسران ارامنه، مي    :  جنگجويان غير نظامي   )ج

  .درياچه اروميه به سوي قلعه چهريق پيشروي نمايند
بايستي همزمـان      پورزند مي  در بندر كاظم داشي تحت فرماندهي سرهنگ ابوالحسن       : ستون چريك ) د

  .با عمليات نيروهاي بندر شرفخانه با هم هماهنگ بوده و در يك روز شروع به كار شوند
   فتح چهريق 

 بـه  ) قمـري 1341برابـر بـا دهـم محـرم سـال      ( خورشـيدي  1301از بامداد روز چهـارم مـرداد مـاه          
ني به ويژه در ارتفاعات قزل      از هر طرف جنگ خوني    . دستورسرتيپ جهانباني عمليات، سريع شروع شد     



 
هاي گارد و نيروهاي سمكو روي داد، قواي كُرد توانستند قسمت هايي از اين نيـرو                  داغ بين ستون هنگ   

جهانباني سـتون سـواره را كـه همچـون يـك نيـروي              . كنند و شكاف عميقي در صفوف اندازند       جدا   را
واكـنش  ي  هـا بود بالفاصله به نيرو   ده  سوپاپ اطمينان و كمكي براي واكنش سريع به كنترل خود درآور          

جنـگ يـك شـبانه روز       . احتياط دستور داد شكافي را كه قواي كُرد ايجاد كرده بودند، پر كننـد             سريع و   
شكـست بـه سـلماس و چهريـق         تحمـل   مقابله كننـد، بـا       طول كشيد، قواي كُرد بيشتر از اين نتوانستند       

ي قواي كُرد شـدند، جهانبـاني فرمـان      تجمع دوباره نيروهاي ايران مانع سازماندهي و    .  كردند نشيني  عقب
تعقيب نيروهاي كُرد را داد، بعـد از دو روز مقابلـه، كُـردان سـلماس را هـم رهـا و بـه سـوي چهريـق              

سرتيپ جهانباني براي اينكه اين پيروزي را كه به دست آورده بود از دست ندهـد و                 .  كردند نشيني  عقب
ي نيروها فرمـان داد فرصـت را از           ندهي نداشته باشند، به همه    نيروهاي دشمن مهلت استراحت و سازما     

 فرسـخ راه سـخت      8نيروهاي ايران بعد از طـي       . دست ندهند و همگي به سوي چهريق حمله ورشدند        
مقاومت شورشيان كُرد را درهم شكنند و به دامنه چهريق رسند و            مرحله  به  مرحله  كوهستاني، توانستند   
قلعه چهريق را فتح و نيروهاي سمكو با شكست به داخل          1301 مرداد   20ز  در رو . قلعه را محاصره كنند   

  . كردندنشيني عقبخاك تركيه 
  :ي اين فتح را با تلگراف اين چنين به رضاخان داد جهانباني مژده

  :641از چهريق، ش «
  !مقام منيع بندگان حضرت اشرف وزير جنگ و فرمانده كل قشون، دامة عظمة 

بـرج  20رساند، نيروهاي ما بدنبال دشمن امـروز           به عرض حضور مبارك مي     171بعد از راپورت ش     
 صبح قلعه چهريق را فتح كردند و توپ و مسلسلهايي كه در مدت گذشـته از نيروهـاي                   11اسد ساعت   

نيروهـاي مـا بـراي تعقيـب        . دولتي گرفته بودند، پس گرفته شد، دشمن با بدبختي فرار و متواري شـده             
  .ي انددشمن بسرعت در پيشرو

  فرمانده نيروهاي آذرباجان 
  53»سرتيپ امان اهللا

  :نويسد حسين مكي در باره فتح چهريق مي
اي به دست    فتح قلعه چهريق شهرت عظيمي يافت و در تمام اياالت و واليات منعكس گرديده زمينه              «

ام شهرستانها  تلگرافات تبريك از تم   . جرايد طرفدار سردار سپه داد كه مدتي روي آن قلم فرسايي نمايند           
به رئيس دولت و سردار سپه مخابره شد و در اغلب شهرها از طرف امراي لشكر به افتخار اين فيروزي                    
جشن گرفته و چراغاني نمودند براي سردار سپه كه ظاهرساز بودموقع مناسبي به دسـت آمـد كـه روي                    
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ناسبت بيست و هـشتم اسـد       به همين م  . فتوحات نظاميان آذربايجان و قواي محلي آن تظاهراتي بنمايند        
 خورشيدي به افتخار موفقيت اردوي دولتي در آذربايجان حسب االمر وزير جنگ در ميدان مشق                1301

تمام افسران در اين جشن شـركت كردنـد و پـس از صـرف شـام از       . جشني برپا گرديد   »باغ ملي فعلي  «
عـوام  (ت و روح دمـاگوژي      خطابة مهمي ايراد شد كه از نقطة نظر اهميـ         )وزير جنگ (طرف سردار سپه    

 و باصطالح برخي در باغ سبز نشان دادن سردار سپه كـامالً شـايان توجـه اسـت، زيـرا منـشيان                       )فريبي
  54»...زبردست سردارسپه آن خطابه را بي نهايت خوب تهيه كرده بودند

ه نوشـته   نويسنده و شاعر نامي ايران ملك الشعراي بهار، چنانكه خود گويد او مقاله را براي سردارسپ               
  55.بود تا بدين مناسبت آن را بخواند

  
  

  : بخش ششم
  سمكو و ارتباط با دولت ها

  ايران 
مـشروطه هـيچ   دوران ، قـانون اساسـي   استايران كه كشوري چند مليتي و چند زباني و چند مذهبي      

هاي داخل ايران دربر نداشـت، كـه حقـوق فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي،                  اي براي اقليت    دستاورد ويژه 
ايـن   ايالتي و واليتي را به تصويب رسانده بود و           هاي  قانون اساسي انجمن  . قتصادي آنان را تأمين سازد    ا

 علمـي تقـسيم     هاي غيـر    اساسطبق  ولي اياالت و واليات     كرد    ميرا به كشوري دمكراتيك تبديل      ايران  
يره، مليت، مـذهب،    نژادي، زبان عش  هاي    مرزها و تفاوت  مرز واليات،    حدود و  بندي  شده بود، در تقسيم   

در ، اگـر    هاي مسلحانه لحاظ نـشده بـود        مقاومتدين، موقعيت جغرافيايي، منافع اقتصادي، حتي مسئله        
آمد   ت به وجود مي   اواليايالت و    هاي  و انجمن كردند    و معيارها را رعايت مي    ها اين اصول      واليتتقسيم  

هـاي ملـي و نـژادي و          اقليـت  گاهزيـست ه  كـ  دمكراتيك   يي كشور   آنگاه ايران در خاورميانه شايد نمونه     
  .شد ميمتفاوت مذهبي 

ي امور واليتش نه تنها به دسـت          اداره. ، هيچ دستاوردي براي كُردها دربر نداشت       هم انقالب مشروطه 
همچنين دسـتگاه   . نيافتدست  هم  كُردي  انتشار يك روزنامه به زبان      به حق   افراد خود نيفتاد بلكه حتي      

 و  د، مشروطه در كُردستان نه تنها رنگ      نداشتنبر كُردها دست     هم از سركوب   اه  حكومت و ژاندارم   فاسد
  .گرديدند شدند روانه كُردستان مي نداشت، بلكه مشروطه خواهاني كه موجب دردسر ميتأثيري 



 
فروختنـد و حتـي       شـهرها را بـا پـول مـي        جايگـاه حكمرانـي     فساد دستگاه مركزي به حدي بود كـه         

  .فروخت  با نرخي ارزان ميوزيرالوزراءتمام كشورش را
كنـد حـاكي از آن اسـت كـه            ظلمي كه تاريخ نويس ايراني، سعيد نفيسي در خاندان قاجار بحث مـي            

و يا    بدبيني ايجاد كرده بود كه سرداران كُرد، براي حل مشكالت شخصي خود            آنچنانروش حكمراني،   
  . ملي خود، به هيچ وعده و قول حكومتي باور نداشتندتمشكال
نداشـتند، مطالبـات    هـا     قوميـت هاي حكومتي موضع دمكراتيكـي بـراي حـل مـسئله               و دستگاه  دربار
رسـمي  برطبـق مواضـع   . پنداشـتند  تجزيه طلبي و تقسيم ايران و خيانت به شاه و وطن مـي           راها    قوميت
وجود دارند و بـه مليتـي غيـر فـارس معتـرف             چندين قوم و قبيله     اعالم كرده بودند كه در ايران       دولت  

در ايران يك ملت بود و بس آن هم         . كردند   و به وجود كُرد به عنوان يك اقليت ملي اعتراف نمي           دندنبو
و از ديـدگاه    . دانـستند    وحتي از اقوام قـديمي ايـران مـي         ي كُرد را هم به عنوان قومي فارس       ،ملت فارس 

 تـشكيل  و حتـي بعـد از پايـان جنـگ جهـاني و      .حكومت مسئله كُرد در ايران به خوبي حل شـده بـود           
بـه  ي ملي كُرد تركيه هم تمامي كُردستان عثمـاني            كنفرانس صلح، خواهان آن بودند كه براي حل مسئله        

  .شودملحق ايران 
ريـشه  به كلي و نژاد و زبان را در ايران       اقوام  رضاشاه به تقليد از مصطفي كمال درصدد بود كه مسئله           

 را »ايران«ي سوم واژه   جهت بود كه در دههبه همين. يك دولت ـ ملت واحد را تشكيل دهد  كن كند و
  56. نام رسمي كشور نمود»فارس« و »پارس«هاي  بجاي واژه

ملي گرايان كُرد از جمله سمكو، معتقد بودند كـه ايـران ملـت نيـست بلكـه يـك سـرزمين اسـت و                         
 حـق   هم مانند ساير كشورهاي جهـان     و كردها   اند   كُردهاملتي متفاوت از فارس و آذري و ترك و عرب         

  .ي خود را دارد آزادي و حق استقالل و داشتن كشور ويژه
شـخص سـمكو، و     رابطه دولت ايران بـا      كُردها در مجموع با دولت ايران مطلوب نبود،         سابقه روابط   

بـه همـديگر اعتمـاد      ) دولـت و سـمكو    (برادران و پدر وپدربزرگش هم چندان مناسب نبود هيچ كـدام            
دانسته و در مقابل او هم مقامات را پيمـان          ... اغي و نافرمان و راهزن و     نداشتند مقامات ايران سمكو را ي     

  .دانست مي... شكن و بدقول وظالم و رشوه خوار
به همين داليل دو طرف توانايي درك همديگر را نداشتند و چون ديدگاه و درك هـر دو نـسبت بـه                      

  .رسيدند فق نميمتفاوت و دور از هم بود، به هيچ وجه به تواهاي ايران  مليتمسئله 
دفعاتي كـه   . اسلحه و ميدان گفتگو، ميدان جنگ بود      و لحن   دولت با سمكو زبان     مذاكره و لحن    زبان  

ايران به علت ضعف داخلي با سمكو رابطه پيدا كرد، همگي به خيال آرام كردن سـمكو و تعيـين راه و                      
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و شكـست رابطـه برقـرار       دفعاتي هم كه سمكو در حالت ناچاري و نوميـدي           . روش از بين بردنش بود    
  .بودتقويت موقعيت كُردها و سازماندهي دوباره كرد، همگي به قصد مقاومت و  مي

گفتگوهايش با عـين الدولـه بـه نتيجـه نرسـيد، چـون از               . مذاكره كرد دولتمردان  سمكو چندين بار با     
 هيچ امتيـازي  نظرسياسي نه تنها هيچ دستاوردي براي كُرد نداشت بلكه از نظر شخصي هم بدون اعطاي       

  .خواستند همه چيز را از وي بگيرند مي
آن  نرسـيد، چـون رضـاخان نـه تنهـا            اي   قمري هم بـه نتيجـه      1343گفتگوهايش با رضاخان در سال      

و تأمين جاني را هم براي سمكو قائل نبود، در حالي كه در ايـن               امنيت  سياسي ندانست بلكه     رامالقات  
  .ين بردتوانست رضاخان را از ب ديدارسمكو مي

بود كـه  وي  م با مقامات ايران صورت گرفت دامي براي مرگ 1930آخرين گفتگويي هم كه در سال    
  .سمكو با مرگ خود به جنبش خاتمه داد

  
   تركيه كمالي 

تركيه كه با شكست از جنگ جهاني خارج شد، نيروهاي متفقين وارد استانبول پايتخت عثماني شدند                
گرچه سلطان باقي مانده بود ولي پايه حكومتش لرزان و در حقيقـت             . تندي شهر را به دست گرف       و اداره 

هاي كُرد در استانبول به اميد وعـده          نداشت، شخصيت قدرتي  اي از تركيه      ر هيچ نقطه  دقدرتي نداشت و    
در مـصطفي كمـال     . مردم كُردستان جـدا مانـده بودنـد       ه  فلقامتفقين، مشغول فعاليت سياسي بودند و از        

ه سازماندهي ارتش ترك و اخراج نيروهاي بيگانه و سركوب جنبش كُرد و پايـه ريـزي                 ارزروم دست ب  
  .تركيه نوين زد

در از روزي كـه  . كردهـا جـاي هـيچ اميـدي نبـود     ديدگاه مصطفي كمال نسبت به كُرد و جنبش ملي          
ـ    كارنامه سياسيمحورهاي ، يكي از خود را شروع كرده بود   ارزروم فعاليت    رد و اش، مقابله بـا جنـبش كُ

خـاموش كـردن و شكـست آزادي خواهـان     براي ممانعت از هرنوع فعاليت سياسي و فرهنگي و تالش    
  .كُرد را داشت

هـاي سياسـي كُـرد را ممنـوع، و            ها و سازمان    دستگاهفعاليت   از همان آغاز،     ي همين سياست  در راستا 
داد كه براي ارتبـاط بـا       ر  صادفرمان دستگيري جالدت و كامران بدرخان و احمد فايق و ميجر نوئيل را              

  .هاي ملي به مالطيه رفته بودند سران كُرد و خواسته
 نواحي تحت تسلط سمكو نه تنها هم مرز نواحي جنبش مصطفي كمال بود بلكه پشت جبهـه او هـم                   

هـاي كُـردي      گمان سمكو از فعاليت سياسي و ديپلماسي روشـن فكـران و سـازمان              بي. شد  محسوب مي 



 
 حداقل به وسيله سيدطه كه هم برادرزن و هم اينكـه از يـاران                امكان دارد  بود، چون استانبول بي اطالع ن   
و  نـسبت بـه اهـداف     ويكمال و جنـبش بايد از موضع مصطفي    همچنين مي . باشدوي بود اطالع يافته     

  . باشدملي كُرد در تركيه هم كم وبيش آگاه بودهآرمانهاي 
 در  هـا  كُرد  و مبـارزات    ناتوان است و بايـد فعاليـت       سمكو عميقاً معتقد بود كه ايران خيلي ضعيف و        

شـود و بـراي چنـين       در آنجـا     منجر به تأسيس يك قدرت مركزي مستقل كُـردي           ايران متمركز شود تا   
سمكو انگليس را آزمايش كرده بـود       . بايد از جايي تأمين شود    و  قصدي هم اسلحه ومهمات الزم است،       

شوروي هم در وضعي نبود كـه بتوانـد كُردهـا را      .  وي نبودند  ها مايل به اعطاي اسلحه و پول به         ولي آن 
تحـت  به ويـژه نـواحي      .  باقي نمانده بود   منطقه هم به غير از تركيه كمالي، دولت ديگري        در  . ياري دهد 

خـود را  بـر ايـن اسـاس ديـدگاه     بـود و  متصل مصطفي كمال سلطه سمكو كه مستقيماً به نواحي      سلطه  
  .اعالم كرده بودق كُردستان تركيه و عرادرباره 

هاي كُردستان عـراق در       هنگام دستگيري شيخ محمود به نمايندگي تعدادي از شخصيت        در  احمدتقي  
در سـمكو   انگلـيس كـرد،     تركهـا برعليـه     قيـام   از   از سمكو درخواست همكاري و پشتيباني        1920اكتبر  

  :جواب گفت
كـنم تـرك     شود، باور نمـي     ان تمام مي  اكنون انگليس بسيار نيرومند است، مجادله با وي براي كُرد گر          «

زبون هم بتواند با اعزام نيرو به آنجا در امور سياسي رواندز مداخله كند، بهترين كار براي كُـرد اينـست                     
كه امروز در كشور ايران جنبش را متحد سازيم و وجود خود را در ايران حفظ كنيم، اين كار در وضـع                      

  57».انيم از آن بهره گيريمتو كنوني بسيار خوب است و در آينده مي

، در انجام داده مصطفي ياملكي با سمكو در بارگاه خود در چهريق 1921در گفتگويي هم كه در اكتبر 
  :كند تر اعالم مي خود را روشن هاي ديدگاهوي اين باره 

ا د، پس چر  نيابمطالبات ملي خود دست      و   يآزادتا به    دكني   تالش مي  هاكُردرهايي  شما براي   : سئوال«
سـازيد و ايـن ملـت را          نواحي وان و ارزروم و بتليس و حكاري و خرپوت را رها نمـي              قبل از هر چيز   

  ...، كه مدتي است تحت جور و ستم گروه مصطفي كمال اند؟دكني نمي متحد
ام  دانم كه در اين روزهاميانـه  دانم كه قبالً از ايران شروع كنم و هيچ صالح نمي            من مناسب مي  : جواب
  »...ا بهم خورد، چون آنها با سالح و مهمات كمكم خواهند كرده با ترك
بـا  ) سـمكو (او هـم    . ها در حقيقت با سمكو دوستي داشتند، مقداري سالح و مهمات به وي داده بودند                ترك

ولي سمكو يك رهبر جنـبش ملـي        . داد  ها را ياري مي     اي داشت آن    تأمين خواروبار، كه در آن عصر اهميت ويژه       
  .تضاد بود ها در ايجاد كُردستاني مستقل بود و اين به كلي با اهداف كماليستبراي الش كُرد و در ت
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ها براي قيام مردم كُردستان عراق عليه انگليس و تصرف مجدد واليت موصل به كمك تعدادي                  كمالي
ـ م ازدميربـگ روانـه ناحيـه روانـدز ك    كوچكي به فرماندهي فردي بـه نـا    سپاه  ،  كُردهاي موصلي از   . دردن

هـا نـسبت بـه     موضـع كمـالي  ضـعيف  شده ميان مقامات تـرك و فرمانـده آن نيـروي     مبادله  هاي    درنامه
  :اي از آن است شود، كه اين نمونه سمكوروشن مي

  1745 ـ استخبارات ـ شماره 14/6/238دياربكر «
  گ قائم مقام يبه ازدميرب

موقع مناسبي اسـتتار  د براي كن حمل ميرا با خود خنجري ذكاوت گر است، با   ـ سمكو مردي حيله 1
هدفش اين است تا زماني كـه در ايـران نيـرويش زيـاد              . دارددر سر   ، اين مرد خيال استقالل      كرده است 

  .اش بهم نخورد و به اين ترتيب به مرام و آرمانش برسد گيرد با ما ميانه خواهد شد وقدرت مي
قدرت گرفتن حكومت ملـي  رگي براي مانع بز ـ پيروزي سمكو در ميان عشاير كُرد، با اين وسعت  2
ولي در اين هنگام بهم خوردن رابطـه بـا او هـم بـه مـصلحت                 . است) حكومت ترك مصطفي كمال   ( ما

دهيد و آنهـا را بـا        عشاير را فريب     ،چنانكه بتوانيد، تالش كنيد كه با تبليغات و شايعات آنچناني         . نيست
چنانكه بگوييد سمكو بـا پـول       .واهيد كرد سمكو دشمن نماييد، به حقيقت خدمت بزرگي به حكومت خ         

  .ريزد ها خون كُردان را مي و براي منافع خود و خدمت به انگليسيچرخاند  ميانگليس اين قيام را 
بعد از رسيدن شـما بـه روانـدزو    . رود  ـ اين نيرو كه از اينجا راه انداخته شده فعالً به جوالمرگ مي 3

، فرمان ديگري مبنـي بـر آمـدن و يـا            برهاي ارسالي و ضرورت   اوضاع و خ  استقرارتان در آنجا، بر طبق      
  .نيامدن نيرو به رواندز صادر خواهد شد

فرستيم، تالش خواهيم كـرد كـه ايـن    ب توپ و مسلسل فعالً وسايل حمل و نقل نداريم تا برايتان ـ  4
  .كنيم جبران را نيزكمبودها 

  58»از طرف فرمانده جبهه ـ رئيس اركان حرب بصره

، حتـي    است ها اعتماد نداشته     سمكو هم نسبت به آن     اند،  ها سمكو را دشمن خود دانسته       ه آن آنگونه ك 
ولي در آن   .  از ايران دشمن كُرد دانسته است       را بيش  ها  چنانكه در گفتگوهايش كه با ياملكي كرده، ترك       

ها زماني    تركبا   ،به ويژه محك زد و با هر دو روابط خود را تنظيم كرده بود،             هر دو را    به ترتيب   هنگام،  
  .كه نياز به بي طرفي سمكو در جنگ با نيروهاي ارمني و بعداً فرانسه و يونان بود را داشتند

، انجام دادند  چهريق   به قصد تصرف  كه قواي ايران به مناطق تحت تسلط سمكو         حمله وسيعي   بعد از   
بخـشيد، چـون موضـع      ها سودي ن    دوستي سمكو با كمالي   .  كرد نشيني  عقبتركيه  خاك  سمكو به داخل    

در داخل  . حقيقي كمالي هابا سمكو چنان بود كه در اين سند نوشته شد نه آنگونه كه سمكو دريافته بود                 



 
در اين . رسانندبتا وي را به قتل كردند به سمكو حمله ناگهان  شب هنگام   ها  از ترك اندكي  تركيه نيروي   

  بـه كـه  يهـاي   و دارائيهاطالهمه و  شد  تعدادي از همراهانش كشته شدند، پسرش اسير         حمله همسر و  
  .فرار كردندبه سختي همراه داشت به غارت برده شد و خود و برادرش 

كرد، نمايندگان انگليس را در دير و بحركـه مالقـات           ) عراق(سمكو در سفري كه به كُردستان جنوبي        
نمايندگان ترك مـشغول    در آن هنگام در سليمانيه      . رفتبه سليمانيه   ديدن شيخ محمود    براي  بعد   وكرد  

هـا   ها اميدوار بودند كه سمكو، شيخ محمـود را از رابطـه بـا تـرك                 انگليسي. گفتگو باشيخ محمود بودند   
تا پسرش را آزاد و امـوالش       شد  ها درگير     ولي سمكو همين كه به سليمانيه رسيد با ترك        . پشيمان سازند 

  .دهندخودش پناهندگي  به را مسترد و
بـه منـاطق   او . چون شهر در پي تهديد بريتانيا تخليه شده بود. سليمانيه نماند  در   يچندانمدت  سمكو  

ها و حكومت     تركيه در آن موقع، با انگليسي     . ها رابطه برقرار كرد     مرزي برگشت و از آنجا مجدداً با ترك       
خواستند كـه آسـوريان    ها هم مي انگليسي. تازه تأسيس عراق بر سر واليت موصل سخت در مناقشه بود    

لذا . ها خواستند سمكو را وارد اين معركه كنند         ترك. دهنداسكان  مرز تركيه   واقع در   بادينان   منطقه   را در 
دهند كه به كمك شيخ محمـود         مي يارياو را   او را به وان فراخواندند و قول دادند كه با سالح و سرباز              

هـا    تـرك . با مسالمت حل شد   ترك و انگليس    مناقشات  طولي نكشيد كه    . شتابند و عليه انگليس بجنگند    
وي روي و تعقيـب   فـشار   به  نيازي نداشتند به همين دليل      سمكو و شيخ محمود     رابطه و كمك    به  ديگر  
 كُردستان تركيه، سمكو ناچار شد چندين بار در بين تركيه و ايران             1925بعد از شكست انقالب     . آوردند

  .اشنويه كشته شد تا سرانجام درردد بود  نوارهاي مرزي در تدررد و ك ميو عراق، اين سو و آنسوي 
  

   بريتانيا
تمـامي كُردسـتان ايـران      .  بر سر تقسيم ايران به توافـق رسـيده بودنـد           1907سال  در  بريتانيا و روسيه    

بريتانيا هـم   . انقالب اكتبر اين نقشه را به كلي بر هم زد         وقوع  ولي  . بايست تحت سلطه روسيه درآيد      مي
ت و خواهان تثبيت ايران و اقتدار يك حكومت مركـزي نيرومنـد در آن بـود    ازتقسيم ايران دست برداش 

خواست ايـران     ولي بريتانيا در همان حال مي     . كمونيسم و نفوذ شوروي شود    موج  سرايت  و مانع   سپر   تا
  .را با يك پيمان دو جانبه وابسته به خود سازد تا تحت تأثير خود باشد

 كت در كنفرانس صلح بود تا به كمك بريتانيا مرزهاي خود           ايران خواهان شر   ،در خاتمه جنگ جهاني   
 در جنگ نداشت بريتانيا مانع شـركت ايران سهمي چون ولي . تركيه و روسيه توسعه دهددر مرزهاي   را  
، بريتانيـا از طريـق دادن       1919 ولي بـا ايـن حـال در          شد در كنفرانس و تعيين سرنوشت خاورميانه        وي
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 پيماني را با ايران منعقد كرده بود كـه در           ،خارجه و دارائي  اي  ير، و وزر  الدوله نخست وز   قرشوه به وثو  
  .عمل ايران راتحت تسلط خود درآورد

به همين جهت كُردها فرصتي نيافتند . ند بودمسياست بريتانيا به طور خالصه تثبيت ايران متحد و نيرو     
 در هنگام ديـدار ويلـسون بـا شـيخ           .هاي ملي اشان در ايران جلب كنند        كه حمايت بريتانيا را از خواسته     

مسئله كُردهاي ايران شد و تعدادي      بحث از   ، هنگامي كه     در سليمانيه  هاي ديگر كُرد    محمود و شخصيت  
  .داشتند، ويلسون آن راقبول نكرداعالم هاي كُرد ايران آرزوي اتحاد با كُردستان عراق را  از شخصيت

ولي در پيمان سـيور     مطرح كردند   ه كُردستان ايران را     در كنفرانس پاريس، گرچه نمايندگان كُرد، مسئل      
  .كُردستان ايران به كلي فراموش شدمسئله 

پشدري با انگليس رابطه برقرار كـرد، و بعـدها سـيد طـه              آقاي  همچنين سمكو هم كه از طريق بابكر        
  .هيچگونه وعده كمكي را ندادندبه او رابراي ديدار نماينده عالي به بغداد اعزام داشت، 

كنيد، او نه تنها رابطه با انگليس را ردنكرده           كه چرا با انگليس توافق نمي     اند    بسياري از سمكو پرسيده   
بسيار هم تالش كرده ولي انگليس هيچ كمك و حمـايتي از وي نكـرد،   براي برقراري رابطه با آنها     بلكه  

م اينكه وجود شـخص     ها همخواني نداشت، و ه      چون حمايت ازجنبش ملي كُرد در ايران با سياست آن         
  .او به علت قتل مارشيمون و رفتارش با مسيحيان در نزد آنان بدنام بود

  :گويد مستر بيل در اين باره مي
 در رابطه با مسئله كُرد پخش كرد سمكو به نايب حاكم عام             1919اي كه ميجرنوئيل در ژوئن        با بيانيه «

هيچ اميدي به پشتيباني ما     سمكو ديگر   ران بستيم   نزديك شد، ولي به علت پيماني كه ما با اي         بيشتر  عراق  
عالوه بر ايـن  .  نداردخواست در ميان كُردهاي تركيه و ايران ايجادكند، اي كه مي    براي استقرار اتحاد ملي   

  59».داشتترس به علت بدرفتاريش با مسيحيان از مجازات 

 ركـه نماينـدگان انگلـيس را    و بحيدر ديـر . سمكو بعد از شكست از ايران به كُردستان عراق رو كرد      
هـا هـم از       ها به شـرطي كـه آن        و دو پيشنهاد را ارائه كرد، يكي همكاري كُردها با انگليسي          كرد  مالقات  
تشكيل دولت كُرد حمايت كنند و ديگر اينكه اگر ميسر نشد خود وي را كمك كنند كـه بـا                    براي  كُردها  

  60.اش برگردد صلح و ياجنگ به منطقه
  

رفت،   به كُردستان عراقاً با انگليس اين بود كه، زماني كه تحت فشار ترك ناچاردشمني بعدي سمكو
قيـام سـمكو     سـركوب    جهـت سر عالي بريتانيا در بغداد از حكومت عراق خواسته بود، كه با ايـران               يكم

  61.همديگر را همكاري نمايند



 
  

   روسيه 
هاي   تمامي تالش .  نبودند  موافق هاملي كُرد با مطالبات   هاي جنگ هم      ها قبل از جنگ و در سال        روس
بيگ بدرخان، سمكو، شيخ عبدالسالم بارزاني، مال سليم خيزان، سـيد طـه               بيگ بدرخان، كامل    قعبدالرزا

خواسـت بـه خـاطر        روسيه متعهد به همكاري آسـوري و ارمنـي بـود و نمـي             . شمزيني سودي نبخشيد  
  .ها را از خود برنجاند آنها كُردهمكاري با 

. ندهـاي اروپـايي شـد       دچار جنـگ داخلـي و محاصـره دولـت         ها    روسانقالب اكتبر كه    و اما بعد از     
هاي امپرياليستي به مرزهـاي جنـوبي خـود     ي محاصره مانع نفوذ دولت خواست ضمن شكستن حلقه     مي

تقسيم خـاك عثمـاني و      سر  شود و به همين سبب برخالف عصر تزار كه با بريتانيا و فرانسه و ايتاليا بر                 
هـاي    توافق رسيده بود، سياست حكومت جديد لغو همـه توافقـات گذشـته و تـشكيل دولـت                 ايران به   

  .نيرومند در تركيه وايران و افغانستان بود
كشيد و بـه مـسائل داخلـي و مقابلـه           دست   هم   ها  از سوي ديگر شوروي از حمايت ارمني و آسوري        

 ايران و تركيه نبود، به همين سبب        بادنياي سرمايه داري مشغول شد و مايل به مداخله در مسايل داخلي           
تركيه كمالي و    و با كرد  ضمن عدم همكاري با شورشيان ايران و تركيه، با حكومت مركزي آنان سازش              

  .بستپيمان همكاري ايران و افغانستان 
و از نزديـك  كـرد  بود، قبل از جنگ از تفليس ديدار و تجربه كرده ها را ديده  سمكو خود رفتار روس  

كه به آذربايجان آمده بـود،      ) 1907(رامالقات كرده بود به ويژه بعد از توافق روس و بريتانيا            سركردگان  
و تحت نظر قرار گرفته بود، به همين سبب از          شده  و هم اينكه در زمان جنگ كه دستگير و روانه قفقاز            

  .طرفانه در چهريق نشسته بود آن موقع تا قيام خود بي
گ جبرانلي ير منطقه باشقالي كُردستان تركيه بود، بنا به خواست خالدبهاي آوارگي كه هنوز د      در سال 

 هـا رابطـه برقـرار        از طريق كنسول شوروي در اروميه بار ديگر با آن          »جمعيت استقالل كُردستان  «رئيس  
، و دو پيشنهاد ارائه نمود، يكي در رابطه با همكاري كُرد و شوروي، كه پشتيباني از اهداف ملي كُرد                 كرد
و ديگر اينكه اگر توان آن را نداشتند در نزد مقامات ايـران تـالش نماينـد كـه بـه منطقـه خـود                         . يندنما

  .جان وي را تضمين نمايندامنيت ها  بازگردد و آن
اتحاد شوروي مايل نبود كه از جنبش ملي كُرد حمايت كنـد چـون از يـك طـرف بـا سياسـت آنـان                        

هـاي ايـران      دولتتقويت و استحكام    موقع خواستار   و از طرف ديگر شوروي در آن        . همخواني نداشت 
هاي اروپايي دشمن شوروي مقاومت كنند و تحت نفـوذ آنـان         وتركيه بود تا بتوانند در برابر فشار دولت       
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نماينـدگان شـوروي    . امـضاء كـرده بـود     » دوستي و همكـاري   «با آنان پيمان    و در ضمن پيمان     . درنيايند
خواهنـد بـه      گنجـد، و نمـي      ها نمي   با سياست آن  سمكو  ست اولي   درپاسخ سمكو اطالع دادند كه درخوا     

  .گويند و براي خواست دوم هم ابراز آمادگي و همكاري كردندبكُردها دروغ 
هـاي شـيخ محمـود در عـراق           خواسـته اسـتقبال   همين سياست بود كه اتحـاد شـوروي بـه           نتيجه  در  
  .كو در ايران برنيامدهاي سم گ و جمعيت استقالل كُردستان تركيه و خواستهيوخالدب

  

  : بخش هفتم
  هاي آوارگي  سال

  شبيخون ترك 
دنبـال   اين ديدار چنـد هـدف را         از،  ديدار كرد  با سمكو    1921حاج مصطفي پاشاياملكي در ماه اكتبر       

 هـا را بـزرگ تـرين دشـمن كُـرد      ها كه او آن ي آنان، ترغيب سمكو بر عليه كمالي ، در صدر همه كرد  مي
تغييـر رنـگ    سمكو با هـدف     همكاري  براي  چنين ابراز حمايت از سمكو و آمادگي        هم. بوددانست،   مي

بـه  از قيام ايلي نامنظم به جنبش سياسي ملي سازماندهي شده، ياملكي نه تنهـا نتوانـست                 سمكو  جنبش  
ها از سمكو و      ، بلكه در همان حال موجب عدم حمايت بيشتر كمالي         دست يابد هيچ كدام از اين اهداف      

  .دندجنبشش هم ش
بـه داخـل    ها    دوستي گذشته و به اميد كمك كمالي      به  اتكا  با  سمكو در برابر يورش عظيم ارتش ايران        

هـا    سمكو بـه خـاك آن     ورود  سرتيپ جهانباني بالفاصله مقامات ترك را از        .  كرد نشيني  عقبمرز تركيه   
  62.آگاه كرد، و خواست كه وي را دستگير و تحويل ايران دهند

كـرده   ورزيد و اينكه سمكو هم ظهـور        هاي ملي كُرد خصومت مي      ي جنبش    با همه  تركيه كه از يك طرف    
سـمكو،  از اينكـه  بود و از طرف ديگر از ديدار ياملكي دشمن خونين مصطفي كمال با وي خبر يافته بودنـد            

يري چون ايران هم درخواست دستگ     و عالوه بر اين      واهمه داشتند قيام را به داخل كُردستان تركيه منتقل كند         
و اينكه مبادا جنبش او بـه كُردهـاي         فرصت شمرده   ها موقعيت سمكو را        بود، ترك   سمكو را كرده   و استرداد 

تركيه هم سرايت كند و مشكل ايجاد كند، خواستند دست به كار شوند و با وجوديكه در حال جنگ با يونان  
  .هندبودند در نظر داشتند از طريق كشتن سمكو، به كلي جنبش وي را خاتمه د

يكي از همسران و چند تن      . يك نيروي كوچك ترك شب هنگام ناگهان به مركز سمكو يورش بردند           
همراه به  كه  را  دارايي و پولي    همه  و  . از مردان سرشناسش كشته شدند و پسرش خسرو هم دستگير شد          



 
ت اي از سـوارانش بـا فالكـت نجـا           بـرادرش و دسـته    خود و احمـدآقاي     . افتادها    داشت به دست ترك   

 )هـولير ( قرار دادند، سمكو به دير منطقه شمال اربيل در تنگنااو را  به تعقيبش افتادند و     ها     ترك 63.يافتند
  .كُردستان جنوبي رو كرد

  
  ]كردستان عراق[ سمكو در كُردستان جنوبي 

 .در آن هنگام تمامي عراق تحت تسلط انگليس بود و بعضي از مناطق حالـت ويـژه خـود را داشـت                     
ها با همكاري تعدادي كُردِ دشـمن انگلـيس، نيرويـي              در سليمانيه ملك كُردستان بود، ترك      شيخ محمود 

در مقابـل   .  واليـت موصـل بـه تركيـه بودنـد          قكوچكي را به رواندز اعزام داشته بودند و خواستار الحا         
 هـا  تـرك از  خواست آن نيروي كوچكي        به عراق بود بلكه مي     الحاق موصل انگليس هم نه تنها خواستار      

ي شـيخ    رابطـه  موقـع در ايـن    . موجب دردسر مستقيم مقامات بريتانيا شده بود به نوعي اخراج نمايد          كه  
شيخ محمـود بـا آن نيـروي تـرك          .  بهم خورده بود، و اختالفشان شدت گرفته بود        ها  يمحمود و انگليس  

يس از موضـع شـيخ      انگلـ . ها رابطه دوستي برقرار كرد      ها با كماليست    مستقر در رواندز و از طريق همان      
 هـا و ورودش بـه كُردسـتان عـراق           حمله به سمكو از سوي ترك     . ها نگران بود    محمود و رابطه با كمالي    

ـ گذاربشيخ محمود تأثير     بر   ها  اين راه تا از   دانستند    ميها فرصتي بود كه آن را غنيمت          براي انگليس   د و ن
  .ها را بهم زنند اش با ترك رابطه

فراخواندند و عـزت تـوپچي يكـي از همكـاران شـيخ محمـود               ) هولير(بيل  ها سمكو را به ار      انگليس
خواسـت  درترسـيد كـه بـه     سمكو مطمئن نبود، و مي    . مالقات كنند با او   تا  كردند  راجهت اين كار اعزام     

نرفـت و در عـوض بـه روسـتاي بحركـه            ) هـولير (آسوري هادستگيرش كنند به همين جهت به اربيـل          
  . پرداختپيام با شيخ محمودمبادله به   و از آنجا64.رفت
  

   گفتگوي انگليس و سمكو
  :كند ادمونز گفتگوي خود را با سمكو اين چنين نقل مي

 با هواپيما به كوي رفتم، و در پـنجم نـوامبر عـازم هـولير          »الين«روز چهارم نوامبر براي گفتگو با       ... «
ود، و احمـد افنـدي وليتـل ديـل بـا            در روز ششم با الين كه با اتومبيل از كوي بازگشته ب           .  شدم )اربيل(

 و واقـع در ده      »گـردي «ديدار در روستاي بحركه متعلق به قبيلـة         . اتومبيل رهسپار ديدار با سمكو شديم     
سمكو با برادرش احمد و دو سه خويشاوند كهتر و حدود بيست تـن از               .  انجام گرفت  »ديره«ميلي كنار   

  .مالزمانش آمده بود



403 اي يا جنبش ملي سمكو، ياغيگري قبيله: فصل ششم

و رنجش خاصي نسبت به ايرانيان ندارد، همان قدر كه خورده است       سمكو گفت احساس آزردگي     ... 
ها تصفيه حساب كند، كه قـول داده بودنـد ازاو حمايـت               خواهد با ترك    همان قدر هم زده است، اما مي      

 تعجب كرد از اين كه ديد، سخت مقيد حـساسيت ايرانيهاهـستيم، چـرا كـه                 :اند  كنند و پشت به او كرده     
و هنوز هم آشكارا با اند  ها كه ما را از رواندز و رانيه رانده  طول مرز ايرانيها با تركدانند در تمام همه مي

كنند، گفت به اين اميد آمده بود كه ماآماده خواهيم بـود و از آزادي كُردهـا از                    جنگند همكاري مي    ما مي 
اين صورت هيچ مايل    يوغ دو حكومتي كه با آنها دشمني دارند پشتيباني كنيم، اگر اشتباه كرده است در                

گـردد و خـود دسـت تنهـا منتهـاي             اش باز مـي     نيست از ما درخواست پناهندگي كند بلكه به ميان قبيله         
  65».كند كوشش را مي

  :كند و احمدتقي از زبان سمكو گفتگوها را اين چنين نقل مي
هـر وعـده و     . دگوينـ   ها هر دو در مورد آزادي و استقالل كُردستان به ما دروغ مـي               ها و ترك    انگليس«

بچرخاند  خود خواهد كُردها را همچون نوكر    دهند، انگليس مي    قولي كه دهند، دروغ است و فريبمان مي       
براي منافع خود استفاده كند، و مانند ميمون به ميل خـود او را برقـصاند، دربرابـر آينـدگانمان                    آنها  و از   

  .شرمنده كند، كه اين در توان من نيست
حمله كردند، به توصيه و تشويق سـيد طـه، بـه            به من   ها    و ترك كردم  خود فرار   هنگامي كه از منطقه     

حاكم سياسي انگليس هـم بـا    . رفتمبه ديدن آنها    ها    انگليسبا  در استان هولير جهت مذاكره      » دير«منطقه  
ام، دشـمن   من كُردم و دچار مصيبت شـده «: ديدنم به دير آمدند، مفصالً بحث كرديم، گفتم    براي  سيدطه  

بـه   چـون همـسرم را كـشتند و پـسرم را    ام  ومت فارس در ايران هستم اين بار هم دشمن ترك شده       حك
ووعده زيـادي   ايد    كردهگفتگوي بسياري   در استانبول   » جمعيت كُرد «ها با     و شما انگليس  اند    اسارت برده 

وافـق كردنـد،   و هيچكدام را بجا نياورده ايد، به همين علت بود كه كُردهـا بـا مـصطفي كمـال ت          ايد    داده
همچنين در كُردستان جنوبي هم شما اداره حكومت شيخ محمود را بهم زديد وآنها هم ناچار شـدند بـا                 

ها توافق كنند و نيرو به رواندز كُردستان جنوبي آوردند، اكنون من بجاي همه كُردها در كُردسـتان         كمالي
براي آزادي كُردستان قـدم جلـو گذاريـد،    اگر شما آماده باشيد و راست بگوييد و واقعاً        : گويم  به شما مي  

كنيد تنها تقاضـا دارم كـه    دهم كه كُردها را همراه سازم، اگر اينكار را نمي          و قول مي  ام    من هم خود آماده   
  ... وعده و قول شماطبقبا جنگيدن با ايران و يا با صلح برگردم حال يا بجاي خود كنيد تا كمكم 

  
ايـد، چـه مقـدار پـول         ستم بدانم شما كوچ كـرده     هفعالً مايل   : حاكم سياسي انگليس در جواب گفت     

  تان الزم داريد؟هايجهت رفع نياز



 
بـه  . من مهمان بـرادران دليـر كُـرد هـستم         . هيچ گونه نيازي نداريم   : اسماعيل خان جواب داد و گفت     

  . برايم ارسال داشته استه لير500بزرگوار تازگي شيخ محمود 
ه سيد طه را حاكم رواندز و حرير نماييم و احمـدآقاي بـرادرت هـم                آيا موافقيد ك  : حاكم آنگاه گفت  

  حاكم بادينان ؟
من و سيد طـه كـوچرو هـستيم ودر          : اسماعيل خان از اين سئوال حاكم سياسي بسيار رنجيد و گفت          

گوييـد     قيام عليه شما هستند، من قبالً توضيح دادم كه اگر راست مـي             گيردير اقامت داريم اين منطقه در     
ز هر چيز استقالل و آزادي كُردستان را در دستور قرار دهيد، تشكيالت وانتصاب مردم بايـد طبـق                   قبل ا 

كنم شمادر نظر داريد كه با قبول كردن اين           خواست ساكنان سرزمين باشد نه خواست من و تو، فكر مي          
زيد، چـرا   آنهـا خـوار سـا    چـشم  و در و ما راخواست ها، ما را دشمن كُردهاي كُردستان جنوبي سازيد 

تـشكيالت ايجـاد اسـتقالل كُردسـتان را          بجاي پرسش انتصاب حاكم رواندز و حرير، بحث از نظـام و           
 شركت كنـد؟    يهنماييد كه در اين اتحاد      به نزد شيخ محمود اعزام نمي     من را   كنيد و به عنوان نماينده        نمي

  .هستندهايت بيجا  كه خواستهبايد بگويم وا قعاً متأسفانه 
كنم و  توانم رد هاي شما را من نه مي اين درخواست: بعد از مدتي سكوت و تفكر گفت حاكم سياسي   

رويم و درآنجا نماينـده     ب) هولير(توان من نيست، بفرماييد به اربيل       حد  نه قبول هم خواهد شد چون در        
  66». ديدبراي گفتگو و بحث در اين مورد خواهيمرا در بغداد سامي 

  هاي سمكو و شيخ محمود  پيام
ي نظـرات   ي تلگـراف بـا شـيخ محمـود بـه مبادلـه       در همين مدتي كه سمكو در بحركه بود به وسيله  

ملي كُرد و اطالع از سياست انگلـيس در قبـال كُـرد             اعالم آرمانهاي   هاي هر دو در جهت        پيام. پرداختند
  .ارزش تاريخي دارند

كردنـد، لـذا      قعـي را منتـشر مـي      هاي ايران در رابطه با سفر سمكو مقداري اخبـار غيروا            چون روزنامه 
 زبان حال حكومت كُردستان     )روز كُردستان  (»روژي كُردستان «هاي مبادله شده روزنامه       دراينجا متن پيام  

  :نويسيم را همانند خود به صورت زير مي
 مجله ستاره ايران كه مخالف حقيقي بعضي از نشريات كُـرد            70 شمارة   1341 ربيع االول    9در تاريخ   «

 جهت تصحيح افكار عمومي سرداران و روشنفكران كُرد بالجبار مخابراتي كه بين حضرت ملك     بوده، ما 
  :نماييم درج و منتشر ميرا كردستان و جناب سمكو و سيد طه كه انجام گرديده 

  سليمانيه «
  به حضور حكمدار اعظم كُردستان 
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دانـيم هـيچ عملـي        الح نمـي  ص.  است نهاده شده به وديعه   دست مباركتان   در  امروز مقدرات كُردستان    
داريد كه ما ملت كُرد مورد غـدر واقـع شـده              بدون امر ذات آن حكمدار انجام شود به ما ترحم روا نمي           

  .ايم، استرحام داريم كه در هر موردي براي استخالص وطنمان معاونت فرماييد
  » ـ سمكو338 كانون اول 14

  اربيل«
  قهرمان كُردستان حضرت اسماعيل آغا

فرماييد كه به تنهايي در راه كسب آزادي ملي كُرد قبل از هر كسي به چه اندازه فداكاري كرده و            قدير مي البته ت 
 شـما    و ذات وطـن پرسـتي چـون        امروز هم به اتفاق قهرمان وطن پرسـت       . به همان نسبت هم فالكت ديده ام      

. نمـايم   وجدان جنابعالي مي  جهت رسيدن به غايت درجه آرزومندم نيازي به توضيح نيست و آن را محول تقدير              
ليكن آيا بايد براي مدافعه حق بدون قدرت، بدون پناه، بدون معاونت، بدون خواست، خود را به جدال و معركه         
و جنگ اندازيم و براي اخذ حقوق ملت كُرد اين قوم را فدا كنيم، امروز رسماً حقي به ملت كُرد داده نشده كـه                        

ن خارجي شويم، گرچه ما درخواست لطف و حقوق كرده باشيم، نوعاً            ما مسبب جنب و جوش ومدافعه دشمنا      
  .وعده وبهانه بوده و در آن اهمال شده است

سه ماه قبل حكومت فخيمه بريتانيا كمكي كه وعده فرموده بود از صد تا يكي را بجاي نياورده كه من 
رم، ولـي بنـاحق ميـل نـدارم      براي حق، جنگ و ستيز را دوست دا       . هم ملت كُرد را به استقبال فراخوانم      

اگر لطف نمودند و حقمان را بخشيدند حاضر بـه هرنـوع فـداكاري و               . خون مسلمانان كُرد ريخته شود    
دفع متعرضان هستيم وگرنه تنها براي اطاعت مطلق حكومت فخيمه باشد قطعاًقول خـواهم داد كـه بـي         

  .مانم طرف و صادق در برابر دولت معظم بريتانيا مي
  . اين الزم به مذاكره است براي تشريف فرمائيتان رجاء و تأييد احترام دارماگر بيش از

  » ـ محمود338 كانون اول 4
  سليمانيه «

  به حضور حكمران افخم 
دارد  غير از حكومت انگليس كسي نيست كه حقوق ما را عطا كند و در مقابل لطفـي كـه عرضـه مـي                   

اگر جناب حكمدارتان دسـتور     . توانيم كسب كنيم     مي انتظار خدمت ما را دارد و اين حق را بدون ترديد          
 را بـه    وقمانو حق . اخراج صادر فرماييد به ياري خدا بدون خونريزي مسلمانان، اخراجشان خواهم كرد           

خـود دور كنـيم و      بـين   از   هـم دشـمن را    ياري  دانم كه با      م كرد، و مصلحت مي    يهر وسيله كسب خواه   
  . و عرب بگيريمحقمان را هم هر دو با هم از بريتانيا

  » منه ـ سمكو14



 
  اربيل «

  سمكو آقا قهرمان كُردستان حضرت اسماعيل
ليكن بـراي لطفـي كـه روا        .  تشكر الزم است   ، زحمت و بر هر لطف عرضي      ،حقيقتاً براي هر نعمت اختياري    

تانيا كـه   غير از حكومت بري   .  است كه فداي موجودي شود براي منافع خالقي ديگر         و كُلفتي نباشد اختيار نوكري    
قيام كردن در برابر متعرضـيني كـه ايـن حقـوق مـا را               . بينم  حقمان را عطا كند و اميد سعادت شود كسي را نمي          

تمامي ملت كُرد بي ترديد آمـاده دفـع         . دانم  مرحمت نبخشد مشروع دانسته و بي سبب مجادله را غيرمعقول مي          
اش را بجا آورد، اعتراف بـه وجـود    ده و وعدهدشمن خود است به شرطي كه حكومتي چون بريتانيا كه وعده دا         

شـودآماده ايـم    ملتمان را نمايدو با مرحمت تقدير حقوقمان را فرمايد و در برابر حركاتي كه در برابر دشمنان مي          
چه كسي حقمان را دهـد و چـه         . شناسم كيست   كه ياريمان دهد ولي امروز متعرض وطن و دشمن ملتم را نمي           

بدون شناخت علت، بدون وعده حق چرا مجادله كنيم و براي منفعت چه             . كند  ا مي حكومتي تعرض حقوقمان ر   
چـون اگـر    . بيـنم   اگر با اين حال راضي باشيم هيچ معاونتي براي كُرد در آينده خود نمـي              . كسي خونريزي كنيم  

يررسـمي  ديگر بجاي دشمني غ   . ريزيد؟ جوابي به آن نداريم      پرسند كه براي چه حقي مدافعه و خون ملت را مي          
  .دانم تر مي نشينيم كه آن را مناسب اطاعت كردن حكومت و بي طرفانه در منزل خود مي

  »ي مينهو ـ محمود14
  سليمانيه «

  به حضور عالي حكمران 
دانـم، معروضـات راخـدمت     بوسم، اگر مظهر توجيهات باشـم خـود را خوشـبخت مـي          دستتان را مي  

  دوستتان . رساندم آقا اسماعيل
  »يد طه مينهو ـ س14

  اربيل «
  سيد طه افندي ام  جهت حضرت برادر گرامي

بي قيد و شرط تشكر آن لطف و توجيهات داعي نوازتان را دارم كه در حقم مبذول داشته ايد، پاسـخ                    
 اراده و همـت   دانـم مفتـون       من كُردم و كُرد زيستن را سعادت مـي        . را تقديم داشته ام    آقا   اوامر اسماعيل 

  .مانان كُرد هستمپرورانة همة قهر ملت
  67» مينهو ـ محمود14

 كه بريتانيا را به حمايـت جنـبش ملـي كُـرد در ايـران                 به كُردستان جنوبي اميدوار بود     سمكو با ورود  
ها نه تنها مايل نبودند كه هيچ عملي عليـه            وتركيه و عراق به تشكيل يك دولت كُرد وادارد ولي انگيسي          
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 دولتـي بـه نـام عـراق          خواستار تشكيل  ن هم بودند، در ضمن    ايران صورت گيرد بلكه خواستار تثبيت آ      
تـشكيل دولـت كُـرد در هـيچ بخـشي از            . اش جزو آن باشد     كه كُردستان جنوبي هم با منابع نفتي      بودند  

ها نبود، سمكو هيچ اميدي نيافت و به سليمانيه جهت ديدار شـيخ محمـود          ي انگليسي   كُردستان دربرنامه 
  .رفت

   بازديد از سليمانيه 
  : استرفيق حلمي در اين باره نوشته

به سمكو  ها را اميدوار كرده بود، لذا اجازه دادند كه            هاي بين سمكو و شيخ محمود، انگليسي        تلگراف«
يافت، سليمانيه به يك باره خروشيد، نام وآوازة سـمكو و بحـث و              پخش  يد، وقتي اين خبر     بياسليمانيه  

بـه همـين دليـل      . رسـيده بـود     مدتي بود كه به كُردستان عراق      اخبار رشادت و قهرماني اين كُرد نامدار،      
. كـرد   شد واميد ميهن پرستان را احياء مي        ورودش به سليمانيه، در جهت حل مسئلة كُرد مژده شمرده مي          

 و يـك قهرمـان      نداي داشـت    رئيس عشيرت شكاك در قلب هركُردي جايگاه ويـژه         آقا   سمكو يا اسماعيل  
بـه  . نگريـستند   هاي ترك و ايران باديدي پر از كـين و شِـكوه او را مـي                 متحكو. ندرفت  ملي به شمار مي   

منتظـر ايـن    همين جهت ورودش به سليمانيه كم ارزش نبود، بزرگ و كوچك، زن و مرد، بـي صـبرانه                   
خواستند هر چه زودتر به ديدارش شاد شـوند، آنـان        بودند و انتظار وروداين قهرمان را داشتند مي       ديدار  

اميـد آن را داشـتند كـه ايـن          . نگريـستند    پرست بودند سمكو را چون قهرماني ملـي مـي          كه كُرد ووطن  
 و شيخ محمـود      و ارزش و قدرت كردها افزايش يابد       تا وزن . شود» مجراي سياست «ديدارموجب تغيير   
مصطفي . رسد، يعني به مسئلة كُردستان روي آوردب يمانده بود به راه مطلوب» دو راهي«كه تا حال بر سر      

اشا ياملكي بيشتراز هر كسي خوشحال بود، در وضعي كه بود به وضعي ديگـر تغييـر يافـت و راسـت                 پ
خواست كه سمكو، شيخ محمود  او هم در سوداي ديگر بود، مي   . شد، چون جواني چهارده ساله    تر    قامت

ازرواندز ها  قبل از هر چيز ترك. رابه اهداف خود كشاند، خيال آن را داشت كه سياست انگليس جا افتد            
مـصطفي  «رسد، خالصـه جهـت شكـست عقبـة          ببيرون رانده شوند، مبارزه و آشوب به كُردستان تركيه          

  ...كرد  تالش مي»كمال
شد، آنگاه به فرمان ملك، سـاختمان شـيخ مـصطفي             ميتر    ديگر زمان ورود سمكو به سليمانيه نزديك      

ه يـك بـاره ازمنـزل بيـرون آمدنـد،           روز ورود سمكو تمامي سكنة سليمانيه ب      . نقيب تميز و مفروش شد    
طـي يـك   . بيشتر سواره عشاير دوروبر به استقبالش رفتند، شهر سليمانيه چون عروسي آراسته شده بـود    

شبي قبل از رسيدن، شهر سليمانيه به مانند        . رفتند  و شاهانه مي  تماشايي  ملي، به استقبالي    جشن و سرور    
آن . اختن نبود، تا صبح خواب به چـشم كـسي نرفـت   بودند، جاي سوزن اند   آمده  شهر مورچگان بيرون    



 
چـون بـه نظـر      .  بيشتر از ملي گرايان كُرد نـشئه پيـدا كـرده بودنـد             گراها  چه ماية تعجب بود اينكه ترك     

رسيد كه براي ترك خواهان هم ورود سمكو جاي اميد بود زيـرا بـراي پيـروزي و اهـداف خـود و                         مي
اي دريافـت داشـتم،        بود كـه از مـصطفي يـاملكي نامـه          غروب. دانستند   مي ضروريسياست ترك آن را     

درخواست كرده بود كه همان شب سرودي زيباي بسازم و به دانـش آمـوزان دهـم تـا هنگـام اسـتقبال                       
بالفاصله به مكتب اعدادي رفتم، شب گذشت و روز رسيد وچـون بـه سـهولت دانـش              . سمكو بخوانند 

هاي شب با گروه سـرود تمـرين          تانيمه. ا آماده كردم  ي ر »سرود«آموزان جمع شدند، تا زمان تجمع آنان        
شـناختند،    دانستند چه كنند؟ سر از پا نمـي         كردم و به خوبي پيش رفت، دانش آموزان از خوشحالي نمي          

صـبح فردايـي كـه      . ، درهر حال به منزل رفتند تا فردا جمـع شـوند           چرتي بزنند مايل نبودند كه آن شب      
  ...شتافتند،  ان كُردستان ميجشن كُرد بود و به استقبال قهرم

صبح آن شب، قبل از طلوع آفتاب اهالي شهر سليمانيه و اطـراف، بـزرگ و كوچـك، مـرد و زن بـه                        
 »شـيخ مـصطفي   «ها سرازير شده بودند، دانش آموزان مدارس در كوچه هايي كه متتهي بـه منـزل                   كوچه
 آنـان،   متـشكل سـاختن   و  جهت صف آرايـي     . شد با عسكر و پليس روبروي هم صف كشيده بودند           مي

 و  محلـه شـدو در      ظابطان كُرد و معلمين با چوبدستي در رفت وآمد بودند، هر لحظه جمعيت بيشتر مي              
هـا و بـازار از    شد، تاالر و جلو ايوان و پنجرة خانه ها، و پشت بام مسجد جامع و دكان         جا نمي  ها  كوچه

 همهاره به شهررو كرده بودند، بعد از آن         زد، روستايي و دهات نزديك سليمانيه به يكب         جمعيت موج مي  
جمعيت يك بـار ديگـر خروشـيد و         .، نزديك ظهر ماشين شيخ قادر رئيس كل ظاهر شد         يتاب بيو   انتظار

معلمين خونگرم و ضابطان چست و چاالك به خـود آمـده و بـه طـرف دانـش آمـوزان و                      . همهمه شد 
صف دانش آموزان مقابل صف     . اشارتي بودند  رمنتظ» سالم «تعظيمديگر اين بار براي     . عسكرها شتافتند 

عسكرها چون دو خط موازي كشيده شده بودند، چشم به دهـان ضـابط و معلمـين دوختـه شـده بـود،        
. ناگهان ماشيني جلو رسيد و درب آن باز شد، در كنار شيخ قادر، سرو قـد كـشيده سـمكو هويـدا شـد                       

  .دپلنگ كُردستان در لباس نظامي به مانندژنرالي جلو آم
نگاهي به مردم انداخت و با اداي سالم هر دو دست را به يك باره بلند كرد، بناگاه بـا هلهلـه وكـف                        

از طرف ديگـر بـا صـداي تـوپ          ] زنده باد، زنده باد   [» بژي، بژي «زدن زنان از طرفي و گلباران و فرياد         
دند، در تاريخ   شمدهوش   اتيبود و براي لحظ   پر كرده   ميهن پرستان را    چشم  درهم آميخت، اشك شوق     

روز شـادي وشـوق     بهتـرين   روزهاي شادي سليمانيه، يا بعد از بازگشت شيخ محمود از هندوستان اين             
بايـست    آموزان و عساكري كه جهت كُرنش ايستاده بودند منتظر سمكو بودندكه مـي             سليمانيه بود، دانش  

ه طرف آنان به حركـت درآمـد،   آن گاه سمكو با آهنگي منظم و آرام ب . در مقابلشان رد شود و سان ببيند      
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دانـش آمـوزان همزمـان بـا        . زيست  بود كه در آرزو و رؤياي كُردان مي       شبيه  شاهاني  به  در آن هنگام او     
شـان بـه سـالم      برقدارهـاي     سرود خوش آمديد اقدام به گلباران وي كردند و عسكر وپلـيس بـا تفنـگ               

بايست به اوراق تاريخ كُرد سپرده        كاك مي  مسلح ش  ه نظام سوارو   آقا   ايستادند، منظرة آن لحظة اسماعيل    
كُرد بودن او در جايگه اوج ديـده        سمبل  شود، سمكو گر چه خود لباس نظامي به تن داشت با اين حال              

 كُردي شكاك كه به سر نهاده بود و چند ابريشم مشكي بر گـرد كـاله پيچيـده و دور                     شد، يعني كاله   مي
اي بـاارزش   ند با لباس كُردي شكاك از كُردستان شمال هديه       كرد  زده بود ومرداني كه وي را همراهي مي       

مـصطفي پاشـا    .ي ديگر داشت  ا  ههيبتي زيبا برادران جنوبي وي را دربر گرفته بودند منظر         با  بود و اين كه     
 را روايـت  مردياملكي دوست ديرين سمكو، با سخناني گرم و نيروبخش داسـتان دور و دراز ايـن شـير             

  68»...ميهن پرستي سمكو و وقايع ناگواري كه بر سرش آمده بحث كرد وكرد، داستان قهرماني و 

گـزارش  ) شـيخ محمـود  ( ارگـان حكومـت كُردسـتان عـراق        »روژي كُردستان «  هفته نامه    8ي    شماره
  :مفصلي در مورد رفتن سمكو به سليمانيه را اين چنين نوشته است

  ـ سمكو آقا قهرمان حكومت كُردستان، حضرت اسماعيل«
ه قبل جناب طاهر افندي سركاتب حضرت ملوكانه بـا يـك نيـروي سـواره جهـت اسـتقبال                    يك هفت 

  .حركت كردند آقا حضرت قهرمان كُردستان جناب اسماعيل
حضرت رئيس الرؤسا جنـاب شـيخ قـادر         . نزديك سليمانيه شدند   آقا    كه جناب  39 كانون دوم    7روز  

بودند حاضر  و كل اشراف مملكت     نيروي بزرگ   افندي كه در معيت مبارك و قوماندان طابور ژاندارم با           
  .ايشان شدندپذيراي حضور شريف براي استقبال حركت فرموده و نزديك منزل 

ارجمنـد  عموم سادات . ها را بستند  عموم دواير حكومت تعطيل شد، اهالي دكان 39 كانون دوم    8روز  
اسم استقبال قريب نـيم سـاعت       و مأموران عسكري و رؤسا و اشراف و منوران و اهالي محترم، براي مر             

  .و به استقبال و انتظار ايستادندكردند سواره و پياده حركت 
  

جناب رئيس داخله با جناب كاپيتان چپمن وكيل فخامت نماينده عـالي انگلـيس بـا اتومبيـل وسـاير                    
نيه تمامي رؤساي عشايري كه در سليما     . رؤساي حكومت قسمتي با اتومبيل تا ساعتي راه استقبال كردند         

  .اش به صورتي منظم و جداگانه وارد مراسم استقبال شدند جمع بودند، هر فرد خود و دارودسته
، در حاشـيه  ت شـش بعد از ترتيب و تنظيم اين مراسم بزرگ، حضرت جاللت ملك دامة شوكة سـاع             

شهر قريب نيم ساعت براي استقبال تشرف فرموده و در جايگاه مخصوص منتظر واستراحت فرمودنـد،                
نامدار تشريف مبارك فرمودند، رياست قوماندان قواي ملـي و عمـوم دسـتجات    آقاي تي كه حضرت   وق



 
و احترام و ايستاده صف به طرف  شهر در دوابتداي  راه از شهر دور تا ساعتيك سواره ملي با ملوكانه  

  .بجاي آوردندسالم بجا آوردند و عرض تعظيمات و تبريكات را 
بـرادر محترمـشان و سـاير اقـوام ورعيـت           آقا  نامدار با جنـاب احمـد      آقايبعد از مدتي، كه حضرت      

و سـاير    آقـا    و جناب عباس  آقا  مباركشان و رؤساي كرام و صاحب احترام عشيرت پشدر و جناب بابكر           
رؤساي پشدر و منگور و اوجاق در خدمت جناب رئيس الرؤسا حضرت شيخ قادر افندي تماماً نزديك                 

پـيش رفتـه و هـر دو        مقداري  آنگاه گاردحضرت تاجدار    . دند مخصوص جاللت حضرت ملك ش     كانم
العـاده از هـر دو      ق  طرف را مصافحت و با بيان خوش آمدي وتبريكات و لوازم محبـت و حرمـت فـو                 

محتـرم از گـارد مخـصوص ملوكانـه اخـذ موقـع             آقاي  و با اراده ملوكانه حضرت      . جهت به جا آوردند   
  .دفرموده و در خدمت حضرت ملك به شهر برگشتن

 كُردستان هم كه در خارج شهر به صورتي متظم صف بستة احتـرام         نيروهاي ظفرمند امرا و ضابطان و     
و چندين سرود زيباي ميهني خواندند ودعاي ترقـي         بجاي آورده   و سالم بودند، رسم تعظيمات و سالم        

 سان  نامدار،آقاي  از طرف جاللت حضرت ملك وحضرت       .  خواندند و موفقيت حكومت و ملت كُرد را      
  .به عمل و يك يك مظهر سالم شدندنظامي 

فرمودند و در جلو درب توقف فرموده و        تشرف  محترم  آقاي  بعداً عموماً به منزل مخصوص حضرت       
سرودهاي بسيار و اشعار كُـردي      . همة شاگردان مكتب بصورتي منظم در صف حرمت و انتظار ايستادند          

  .انداخت به تپش و دلشوره مياي را  دل هر شنوندهملي متأثري را خواندند كه 
از طرف يكي از شاگردان مكتب به مناسبت ايـن روز مبـارك و آن ذات محتـرم نطقـي زيبـا و روان                        

نامدار و دعاي بقاي موفقيت و ترقي حضرت ملـك و           آقاي  كه عرض خوش آمد حضرت      . خوانده شد 
رد و قوميت احيـاء شـدند، بعـداً         در اين استقبال منتظم و اين منظر محتشم عادتاً عموم كُ          . ملت ُكرد بود  

  .تشريف فرما شدندبه جايگاه مخصوص خود مسافرين محترم در خدمت حضرت جاللت ملك 
ي و مدح و ثنـاي خـدمات        نما توانايي درك معا   . حقيقتاً اين روز روزي تاريخي و بسيار مقدس است        

موم ملت كُردعرض خوش آمد و      لكن به نام ع   . نامدار را نداريم  آقاي  وطن پرورانه و اقدامات فداكارانه      
تبريكات حضرت اين قهرمان كُردستان و دوستان محترمش را نموده و باتشريف فرمايشان اعالم مسرت 

  69».استرحام داريم و افتخار و سعادت و موفقيت همة قوم كُرد در بارگاه كبريا را

بيـگ از طـرف        و فـوزي   هاي توپـال رمـزي      همزمان با ديدار سمكو از سليمانيه چند افسر ترك به نام          
از طريق موصل هم فتاح امين عطار، برادرزن شيخ . ندها جهت گفتگو با شيخ محمود به رواندز آمد     ترك

مدتي مبادله نامه بين شيخ محمود و اُزدمير فرمانده نيروي          . محمود و يك افسر ترك به سليمانيه رسيدند       



411 اي يا جنبش ملي سمكو، ياغيگري قبيله: فصل ششم

ها توانستند شيخ محمود را       اين بار ترك  . تترك در رواندز و رفت و آمد قاصدين هر دو طرف صورت گرف            
. شدبا جمع آنها هماهنگ ،  آنهاسمكو هم بعد از رسيدن. ها دور سازند و به طرف خود جلب كنند از انگليس

اي را دررابطه بـا       هاي سرشناس كُردستان عراق و ايران خواسته         نفر از شخصيت   20شيخ محمود و سمكو و      
   70.ها دادند ندگي مسالمت آميز كُرد و ترك به تركحقوق ملت كُرد مبني بر نوعي ز

 بابا تا  نددادتشكيل را از نمايندگان مركب از رفيق حلمي، احمد تقي و فتاح امين عطار نشستي تيمي 
  71.بيگ جهت مذاكره به تركيه روند بيگ و رمزي نمايندگان ترك، فوزي

ابطه با حقوق كُرد دريافت نكرد، و حتي خود         اي در ر    با نمايندگان انگليس هيچ وعده     سمكو در گفتگوهايش  
ي شيخ محمود و بريتانيا به كلي بهـم خـورده    آن روزها ميانه . ها بپاخاست    و عليه انگليسي    كرد ها سازش   با ترك 

 خبر يافته بودند و در نتيجه تصميم گرفتند شيخ محمود           ها  ها از رابطه شيخ محمود و ترك        خالصه انگليسي . بود
  .نمايندملحق نيه را از حاكميتش خارج و به دولت تازه تأسيس عراق را خلع و سليما

  :كند ادمونز برنامه سقوط حكومت كُردستان را اين چنين بازگو مي
بنابراين در شانزدهم فوريه با هواپيما به بغداد رفتند و در آنجا در كنفرانسي با شركت سرهنري دابز،                  «

مـك نـيس، بـه      . اف. بورتن و فرمانده گـروه، دابليـو      . اي.ابورديلن و خودم از يكسو، و سرتيپ هوائي         
  :نمايندگي از ستاد فرماندهي كلي، بر نقشة عملياتي زير توافق كرديم

  . فوريه كميسر عالي شيخ محمود را تلگرافي به بغداد خواهد خواست21 ـ در 1
ه پرواز نمايـشي خواهـد    ـ چنانچه از اجراي دستور سرباز زد نيروي هوائي بر فراز سليمانيه اقدام ب 2

كرد و طي آن اعالميه هايي را كه عزل وي را اعالم داشته و به او پنج روز مهلت داده اندكـه بـه همـراه                       
  .تمام اعضاي شوراي اداري به بغداد برود، بر شهر فرو خواهند ريخت

ة ناگهـاني   و در مقابل عملي پيشگيرانه در قبال هر گونه حمل»واحدهاي محلي« ـ به منظور تقويت  3
در اين جهت، دو گروهان از واحد چهاردهم سيك با قطار به كنگربـان اعـزام و از آنجـا باهواپيمـا بـه                        

  .كركوك منتقل خواهند شد
به من نيز .  ـ چنانچه شيخ محمود از ترك شهر سرباز زد سربازخانه و قرارگاه او بمباران خواهدشد 4

يران با وساطت كميسر عالي پذيرفته است كه او را عفو           اختيار داده شد به سمكو اطالع دهم كه دولت ا         
  72».كند، و او را به ترك سليمانيه تشويق كنم

  .ها كه نتوانستند شيخ محمود را بركنار كنند، اهالي سليمانيه را تهديد به بمباران كردند انگليس
انيه را تـرك كنـد      اي را با هواپيما پخش و از سمكو خواستند كـه سـليم               بيان نامه  23/2/1923در روز   

  .تادر اثر بمباران آسيب نبيند



 
ي ديگري براي شيخ محمود و ساكنان شهر سليمانيه با هواپيمـا برشـهر                 بيان نامه  26/2/1923در روز   

  .سليمانيه پخش و از شيخ و ساكنان خواستند كه به علت بمباران، شهر را تخليه كنند
مشاوره، رشيد جودت كه يكي از افسران همكار         سمكو سليمانيه را ترك و براي        28/2/1923در روز   

  .شيخ محمود بود وي را به سوي نواحي مرز همراهي كرد
  .بعد از آن شيخ محمود با لشكري به غار جاسن رفت و مردم شهر به روستاها رو كردند

  73. هواپيماهاي بريتانيا سليمانيه را بمباران كردند4/3/1923در صبحدم 

اي بـه ايـن صـورت         نامـه تقدير »روژي كوردسـتان  «ي روزنامه     ه، به وسيله  سمكو قبل از ترك سليماني    
  :منتشر كردند

بنا به دعوت و اراده حضرت جاللت ملك كُردستان و سيدالسادات جنـاب ملـك محمـود اول دامـه       «
درهمـه خـصوص    . شوكة، با كمال شوق به كسب شرف زيارت حضرت ملك معظم به سليمانيه آمـدم              

 حضرت ملوكانه شدم بدين خاطر با همه وجودعرض تشكر و افتخـار دارم و               مظهر توجهات و عنايات   
از شيوه انسانيت و توجهات قوم پرورانه كه در مراسم استقبال ازطرف جناب رئـيس الرؤسـا و سـادت                    
كرام و رؤسا و مأموران عسكري و ملكي حكومت واشراف و منوران و اهالي كُردستان در حق شـخص                  

، و مفتخرم و به حق هر فالكت و اذيتي كه در راه خـدمت بـه آزادي و رهـايي                  من روا شد بسيار تشكر    
  .اين ملت بر سرم آمده فراموشم شد

  74»سمكو. خدا تمامي ما را موفق نمايد
  
  

  : بخش هشتم
  بازگشت به مرز

  :ها به توافق رسيد، حلمي در اين باره نوشته است سمكو در سليمانيه با ترك
اش كرده بودنـد، اگـر        چون عالوه بر اين كه به وي حمله و داغ ديده          . زار بود ها بي   سمكو قلباً از ترك   «

گرفت، ولـي خبرهـا را بـه نـوعي ديگـري       اي انتقامش را مي    توان و اميد موفقيت را داشت به هر وسيله        
بـود، از طـرف     تـر     وزنه ترك هاسـنگين   . شنيد، تبليغات اوزدمير و طرفدارانش بسيار قوي و ماهرانه بود         

 20اش بعد از غـارت و تـاراج تنهـا             ها بود، و از خزانة مالي       اش هم اسير ترك     جگرگوشه» خسرو«ديگر  
 جنبش وي در وان مانده بود، و در ايران و تركيه حتي يك وجب خاك را هم                  قهزار ليرة طال در صندو    

  75».نداشت كه در آن آرامش يابد
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 و اجـازه يابـد خـود در تركيـه           نماينـد ها قول دادند كـه اُسـرايش را آزاد و امـوالش را مـسترد                  ترك
  .سمكو سليمانيه را ترك و به سوي باشقال نزديك منطقه زيست خود براه افتاد.ماند

ها خواستند كـه در بـازي سياسـي بـين خـود و انگلـيس در هنگامـه جـدال موصـل در برابـر                      كمالي
  .تهديدآسوري از او سود جويند

 كز واليت رفته و به اطاعـت حكومـت درآيـد و ابـراز             مقامات ترك در وان از سمكو خواستند، به مر        
را هم دادنـد، و جهـت ابـراز دوسـتي، فرمانـده      وي وفاداري نمايد و در رفتن، قول به سالمت برگشتن    

دويست ليره و مقداري تفنگ و گلوله را به وسيله احمـدتقي و رشـيد جـودت و                  » وان«نظامي ترك در    
  .ش ارسال داشتندبيگ معاون خود به عنوان هديه براي وهبي

. سمكو شروط را قبول كرد، خود و تعدادي از افرادش به وان رفتند، مقامات ترك با احترام به استقبالش رفتند       
  .سمكو مهمان فرمانده سپاه بود، هزار ليره ديگر از پولش را با مقداري اسلحه پس گرفت

دهـد كـه      كومت آنكارا وعـده مـي     ح: كنند، كه مقامات ترك به سمكو گفته بودند         منابع كُردي نقل مي   
هزار سرباز مسلح ترك را با لباس كُـردي و بـا تمـامي نيـرو تحـت فرمانـت درآورنـد، هـر چـه نيـاز                            

. با اين نيرو به ايران رويد و منطقه خود را به تصرف خـود در آوريـد  . داشتيدحكومت آماده خواهد كرد 
و با نيروهايت بـه كُردسـتان جنـوبي جهـت            را به وكالت خود جا بگذاريد،        آقا احمد  آنجا برادرت  و در 

اجازه . سمكو با اين سخنان بسيار دلخوش بود. رويدبهمكاري با شيخ محمود و عباس آقا عليه انگليس    
  .كننداعزام قول داده بودند دادند كه به مركز خود برگردد و منتظر هزار سربازي شود كه 

يين كرد كه بـه ميـل خـود بتوانـد از ايـالت              ها مرز خود را طوري تع       انگليس در جهت فشار به ترك     
ها درگير شده و تعدادي افسر انگليس را به قتل رسانده بودنـد انتقـام گيـرد، و بـه                      كُردي كه با انگليسي   

خودشـان مـستقر نمايـد،    ـ در مرز تركيه منطقه تاريخي  ـ همين منظور خواست آسوريان را در بادينان،  
  .دن استفاده كنخواستند از وجود سمكو ها هم مي ترك

مـاده سـوم پيمـان      .  ايـستادند  هابالفاصله ايالت كُرد در مقابل آن     . مسئله اسكان آسوريان انجام نگرفت    
 اعالم كـرد كـه مـسئله موصـل چنانچـه تـرك و انگلـيس در مـدت نُـه مـاه                        1923لوزان هم در ژوئيه     

  76. نياز نداشتندبه سمكور ديگها   قرار گيرد، ترك»سازمان ملل«نتوانستندبه توافق رسند در اختيار 

   در تالش با شوروي 
گ ي بـه رهبـري خالـدب      »جمعيـت اسـتقالل كُردسـتان     «در مدتي كه سمكو در مرز تركيه و ايران بود،           

از انهـا  گيـرد و  بكه با شوروي تماس     كرد   سمكو را سفارش     خالدبيگ. جبرانلي مشغول تدارك قيام بود    
 منظور احمدتقي را جهت گفتگو با كنسول شوروي         سمكو هم بدين  . درخواست حمايت و كمك نمايد    



 
مـا  بـا   سفارشات سمكو به شوروي دو چيز بود، اول، اگر شوروي مايل بـه توافـق                . ي اروميه كرد    روانه

به شـرطي كـه     تأمين كنم   براي شوروي   مهمي  ي كُردها را متحد سازم و منافع          كه همه ام    باشد، من آماده  
دوم، اگـر چنـين     .  آنهـا باشـد    جهت كسب استقالل و حقـوق ملـي       روسيه هم آماده كمك به كُردها در        

نمايند، شخص خودم را ياري دهند كه به منطقه خـود در ايـران برگـشته و تحـت نظـر                       توافقي هم نمي  
 هايبه اسماعيل خان بگوييد، خواست اولي با سياسـت      «كنسول روسيه در جواب گفته بود        .شوروي باشم 

هند به وي دروغ گويند، چون در آينده كُرد و روس بايد متحد شوند              خوا  گنجد و نمي    امروز روسيه نمي  
  »...برقرار نمايداستراتژيك و براي خواست دوم بايد تالش كنيم تا از اين به بعد رابطه 

هاي ايران و تركيه بـسته بـود و بـه            را با حكومت   »پيمان دوستي و همكاري   «اتحاد شوروي به تازگي     
  .از دشمنان يكديگر حمايت ننمايندهمديگر قول داده بودند كه 
   ديدار رضاخان و سمكو

بـه   از آذربايجان بازديدي     1343رضاخان بعد از اينكه سردار سپه و وزير جنگ شد در ماه ذي القعده               
ايـران سـمكو را     ظـاهراً   . آن موقع عبداله خان امير طهماسبي فرمانده لشكر شمال غرب بود          . عمل آورد 

حـسين  .  در اين بازديد رضاخان و سمكو در شهر سلماس ديداري با هم كردند .بودقرار داده   عفو  مورد  
مكي تاريخ نويس از قول دبير اعظم بهرامي كه رئيس كابينه و همراه رضاخان در اين سفر بـود داسـتان                     

  :كند اين ديدار را اين چنين نقل مي
هـا واصـالحات و       پيـشرفت در ظرف چندين روز فرمانده لشكر با كمال خوشوقتي به نشان دادن             ... «

هـاي شوسـه را ارائـه داد،     هـاي بـسيار و جـاده        راه. بهبودهائي كه در زمان او به عمل آمده بود پرداخت         
  ...سربازخانه هاو

رؤساي عشاير را به خدمت خواند، و منجمله خواست اسماعيل آقاسمكو معروف را نيز باسردار سپه                
تلگراف كرد كـه در سـلماس حاضرشـود تـا بـه خـدمت               قا   آ مالقات دهد عبداله خان قبالً به اسماعيل      

حضرت اشرف هم به اتفاق عبداله خان وچند نفر همراهان خودش كـه             . حضرت اشرف شرفياب گردد   
 نفـر سـوار كُـرد تمـام ملـبس بـه             800اسماعيل آقا بـا   . از تهران در ركاب آمده بودند وارد سلماس شد        

سردار . يده ومنتظر ورود فرمانده كل لشكر هستند      هاي قشنگ و مهيب كُردي تمام مسلح صف كش          لباس
 نفر سوار كُـرد مـسلح را        800سپه وقتي عدة همراهان خود را كه فقط در دواتومبيل بودند ديد و منظرة               

پشت سر اسماعيل آقا مشاهده كرد وسرباز خانه را نيز از سرباز خالي ديد بـي انـدازه وحـشت كـرد، و       
يل آقا نيست كه چهار صد نفر ژانـدارم بيچـاره را بـا آن شـقاوت                 حق هم داشت، مگر اين همان اسماع      

هاي نيستند كه مكرر با نهايت بي رحمي همين خنجرهاي مهيب خـود را                كشت ؟ مگر اين همان سواره     
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از پرشال قطورخود كشيده و شكمها را پاره كرده و پستانها را بريده و سرها را از تن جدا كرده اند؟ اين  
عجب احمقي است كه من و خودش را اينطور كت بسته بدام ايـن جـانوران انداختـه،                  فرمانده لشكر ما    

با وجودوحشت زيـاد    .. ها قطعه قطعه كنند     يك امر اسماعيل آقا االن كافي است كه ما مثل همان ژاندارم           
فقـط يكـي دو     (باز سردار سپه، مثل هميشه رل خود را خوب بازي كرد، ابداً اضطرابي از خودنشان نداد               

ر از محارم او كه به اخالقش خوب آشنا بودند و از عالئم مختصرظاهر پـي بـه مكنونـات درونـي او                       نف
  )بردند فهميدند مي

اسماعيل آقا به محض ديدن سردار سپه از اسب پائين جست و به رسم خـود سـالم داد و خـوش و                       
 سردي به اوداد و يكسر      بش كرد ولي سردار سپه عمداً اعتناي زيادي به او ننمود و خيلي با تكبر جواب               

  .رفت سربازخانه
در جلو سربازخانه افسري ايستاده بود با نهايت احترام سالم داد ولي فرمانده كل قوا كه بعلـل ديگـر                    

غـضب  . ناراضي و خشمگين بود توجه و اظهار لطفي نكرد و حتي شالقش از شـدت خـشم شكـست                  
ضرين مبهـوت ايـستاده بودنـد و هـيچ          همة حا . حضرت اشرف فرو ننشست و بعد وارد سربازخانه شد        

فهميد و سردار سپه پيش از اينكه ديگران ازبهت بيرون آيند به طرف منزلـي كـه                   كس معناي اين را نمي    
آنشب را تا صبح نخوابيد و تمام در اتاق راه رفت، انصافاً هم حق  . براي شب او تهيه شده بود روانه شد       

ريختند به سر اين ده پانزده ؟ هنوز هـم كـسي نفهميـده،               نفر سوارش ن   800چرا سمكو شبانه با     . داشت
خورده است همان مـوقعي       كرد و افسوس مي     حتي شنيدم خود سمكو هم بعداً ازغفلت خود تعجب مي         

كه بعد از مدتي بازاسماعيل آقا با قشون خود به جنگ لشكر شمال غرب آمد، شنيدم كه بـه نزديكـانش                  
ر اين جنگ شكست خـورده نـابود شـوم ولـي معـذالك جنـگ                دهم كه د    من احتمال قوي مي   «گفته بود 

زيرا سرنوشت من اين است و بايد مطيع سرنوشت خود باشم واال در همان شبي كه سردار            . خواهم كرد 
سپه و عبداله خان با چند نفر ديگر دست و پا بسته مثل مرغ ذليل در دام من افتاده بودند، حق اين بـود                        

محكـوم بـه فنـا    ام  ردم و تمام آنها را ميكشتم، چون لگد به بخت خـود زده        كه از اقبال خود استفاده ميك     
  ».هستم
  

خالصه آنشب از شانس سردار سپه، سمكو، بقول خودش، از اقبالش استفاده نكرد و صبح همه سـالم         
  ...از سلماس بيرون رفته و به سمت سلماس كهنه رهسپار شدند

الزم و بخشش خلعتي به سمكو، سردار سپه سلماس         هاي    پس از طي تشريفات بازديدها و بررسي      ... 
  .را ترك كرده و به اتفاق همراهانش به تبريز برگشت



 
اي توقف كـرد و       گويد وقتي سردارسپه از سمكو باندازه كافي دور شد در نزديك قهوه خانه              راوي مي 

يكه احمق ما را    واقعاً اين مرد  ! اي دوچار شده بوديم       عجب تله : نفس عميقي كشيد و به زبان حال گفت       
  77»...اي انداخته بود چيزي نمانده بود كه مفت نفله بشويم بحمداله به خير گذشت كه در چه مهل

  

   توافق تركيه و ايران 
بسياري از مصطفي كمال تقليـد و وي را الگـوي پيـشرفت و آبـاداني ايـران كـرده                    موارد  رضاشاه در   

مسئله جنبش ملي   هر دو با    داشتند، از آن جمله      واحديمشترك و   مشكالت و مسائل    ايران و تركيه    .بود
سمكو بعد از شكست در چهريق ديگر فعاليت مسلحانه چنـداني عليـه ارتـش ايـران                  .ندبودمواجه  كُرد  
نـواحي جداگانـه   قيامهـاي  بـه شـورش و     . رضاشاه به طوركامل بر تمامي ايران چنگ انداخته بود        . نكرد

  .ها مستقر كرده بود مندي را در آنايران خاتمه داده بود وقدرت مركزي نيرو
معاهده نامه و داديه و تأمينيه مـا بـين دولـت    «اي به نام       ايران و تركيه پيمان دو جانبه      1926در آوريل   

صـلح دو   براي برقـراري     ماده بود و     11شامل  اين پيمان   . منعقد كردند » ي ايران و جمهوريت تركيه      عليه
چه هر يك از طرفين ديگر دچار جنگ شود طرف مقابـل ملـزم           چنان: از جمله . كرد  بسترسازي مي كشور  

به عدم شركت در هرگونه توافق سياسي، اقتـصادي، بازرگـاني، كنـسولي، پـست و تلگـراف، اقامـت و                
اي بايد از طريق مذاكره انجام   استرداد مجرمان، عليه طرف ديگر با كشور ثالث است، و هر نوع مخاصمه            

  .صول پنجم و ششم استآنچه در اينجامهم است ف. گيرد
نمايند كه تأسيس و توقف تأسيـسات ودسـتجاتي را            طرفين معظمين متعاهدين تعهد مي    : فصل پنجم «

كه مقصد آنها بر هم زدن صلح و امنيت مملكت متعاهد و يا تغيير حكومـت آن باشـد در خـاك خـود                        
وسايل در صدد مبـارزه بـا       اجازه نداده و همچنين اشخاص و يا دستجاتي را كه بوسيله تبليغات ياساير              

  .مملكت متعاهد ديگر باشند ممنوع از توقف در خاك خودبدارند
نظر به تأمين آسايش و امنيت سكنة مناطق سرحدي طرفين متعاهـدين هرنـوع اقـدامات                : فصل ششم 

ها و عملياتي كه از طوايف ساكن نواحي مجاورسرحدات ناشـي             الزمه خواهند نمود كه به خراب كاري      
اقـدامات منظـوره را دولتـين       .ممكن است به آسايش مملكت سكته وارد نمايـد خاتمـه دهنـد            ميشود و   

  78».جداگانه و يا در صورتيكه الزم بدانند مشتركاً بعمل خواهند آورد

هاي كُرد  جنبشه از يايران و تركهراس معاهده به خاطر تعدادي از اين بندهاي علت انعقاد   مسلم   قدر
دستان ايران و شيخ سعيد در كُردسـتان تركيـه و شـيخ محمـود در كُردسـتان                  از جمله قيام سمكو در كُر     

  .عراق در اين مدت بوده است
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مرزهـاي  .  به لرزه درآورد   آن كشور را  حاكميت  كُردستان تركيه،   ) 1930،  1927،  1925(هاي    قيام سال 
 ناچار به عبور    تركيه وايران را هم فراگرفت چون هم نيروهاي قيام و هم نيروهاي ترك براي حفظ خود               

به هنگام قيام آگري داغ، عبور از مرزها موجب سردي رابطه هر دو دولت و تبادل نامه                 . از مرزمي شدند  
در اينجـا يـك اعالميـه       . مشترك عليه جنبش كُرد دو طرف شد      همكاري  وتجديد مذاكرات جهت ايجاد     

  :كنيم  را براي نمونه نقل مي1306 مهر 17رسمي وزارت امور خارجه ايران در 
اي به وزارت خارج نوشته كه چون دولت تركيـه در ظـرف مـاه      سپتامبر مراسله5قائم مقام تركيه در    «

ايلول بتأديب اكراد خود در آگري داغ كه در سرحد شرارت ميكنند اقدام خواهد نمـود ازدولـت ايـران                    
نيه خود ممانعـت بنمايـد و   تقاضا مينمايد از اشراري كه بخواهند بخاك ايران پناهنده بشوند با قواي تأمي   

نيز از دولت ايران خواهش ميكند براي اقدامات دولت تركيه مؤثر واقع شـود تـشريك مـساعي در ايـن              
 وزارت امور خارجه بـه سـفارت        1306 مهر ماه    4 شهريور و در تعقيب آن در        19در تاريخ   . باب بنمايد 

تار است و دولت ايران از نقطه نظر ميل         تركيه نوشته است كه البته دولت تركيه در تدمير عشايرخود مخ          
به تحكيم روابط وداديه و صميميت كامل بين مملكتين از نقطه نظر وظايف همجواري بـا وجـود كمـي         
وقت و تأخير اطالع به دولت ايران اكرادخود را در تحت مراقبت قـرار خواهـد داد كـه از طـرف آنهـا                        

ر تحت تـأثير تعـصبات هـم نـژادي و خويـشاوندي از              كمكي به اكراد تركيه نشود و براي اينكه مبادا د         
طرف آنها اقدامي بعمل آيدسعي خواهد كرد ايالت سرحدنشين خود را از خط سـرحدي دور نمـوده و      
بداخلة مملكت بكوچاند و به مأمورين قشوني و حدودي دستور داده شـده اسـت در صـورتيكه اكـراد                    

ران فرار نمايند آنها را نگذارند كـه در سـرحد مانـده             تركيه درمقابل عمليات قواي نظامي تركيه بخاك اي       
وبتوانند مجدداً عملياتي بر ضد قشون تـرك بنماينـد، صـاحب منـصب ارشـدي نيـز بـراي مراقبـت در          

 اعـزام و بـه او امـر داده شـد كـه بـا فرمانـدهي قـواي تـرك در ارتبـاط مـستقيم بـوده                             قمقررات فـو  
گيري از عبور عناصر متمرد كُرد از سرحد ايران اقـدام           هاي الزمه خودداري نكرده و در جلو        ازمساعدت

مقتضيه بعمل آورد و در همان حال دولت ايران نقطه نظر دائمي خـود را يكمرتبـة ديگربـدولت تركيـه                     
خاطر نشان نمود كه ماداميكه اختالفات حدودي كـه از طـرف دولـت تركيـه ايجادشـده اسـت مرتفـع                      

 طرف مأمورين سرحدي و قواي مسلح تركيه موقوف نـشود و            نگرديده و تجاوز به خاك مسلم ايران از       
مسائل سرحدي تصفيه نگردد و همچنين از طرف دولت تركيه ازتخطيات دستجات اشرار تركيه بخـاك                

  .ايران جلوگيري بعمل نيايد همكاري جدي دولت ايران با دولت تركيه غير مقدور خواهد بود
م مقام تركيه بنام دولت خود از مـساعدتهاي دولـت            شهريور وزارت خارجه قائ    19در جواب مراسله    

  .ايران اظهار امتنان نمود



 
با تمام مساعدتهاي دولت ايران و اجراي همه قسم وظايف دولتي و همجواري در چنـدي قبـل خبـر           
رسيد كه طيارات تركيه بخاك ايران تجاوز نموده و در خاك ايران بمب انداخته و چنـد نفـررا مجـروح                   

در .  تجاوز و نقطة مزبور راآتش زده است»سردار بالغي«اي در حدود  ن تركيه به نقطهكرده است و قشو
اي از قائم مقام تركيه رسيد كه يك عده نظـامي   مراسله)  مهر8اكتبر ـ  (خالل اين احوال در اول تشرين 

چنـد   نفـر نظـامي و   44مورد هجوم عـشاير كُردگرديـده،      اند    ترك كه در حال عبور در خاك تركيه بوده        
و در مـدت ده روز  انـد    مسلسل بـه دسـت مهـاجمين افتـاده و بخـاك ايـران بـرده              5صاحب منصب و    

استخالص اسراء و تسليم اسلحه هائي كه گرفته شده و جبران خسارات وارده و بيان معذرت از دولـت              
 اجتناب تركيه را خواستار و اشعار داشتند كه در صورت عدم اجراي آنها قطع مناسبات سياسي غير قابل            

  .است
محتاج بذكر نيست كه وصول مراسلة مزبور موجـب حيـرت و تأسـف دولـت ايـران گرديـده علـي                      
الخصوص كه مطابق اطالعات واصله به دولت ايران و اظهارات صاحبنصبان تركيه كـه دردسـت اكـراد                  

سـت از ايـن قـرار       هاي ايران رسانيده بودند نيز مؤيد آن ا         هاي پست   اسير بوده و فراراً خود را به قرارگاه       
  .است
بين باش محمدشـكري    « شهريور يك نفر صاحب منصب ترك كه مجروح شده بود موسوم به              31در  
در » آيدر« بقرارگاه قراوالن سرحدي ايران پناه آورده و اظهار داشته است كه با قسمت خودبطرف                »بيگ

لب عساكر مقتول و مسلـسها و       خاك تركيه حركت ميكرده غفلتاً به محاصرة اكراد قاچاق تركيه افتاده اغ           
محمـد شـكري بيـگ را بـه         . ساير آالت بغارت رفته و مشاراليه و چند نفر صاحب منصب اسيرميشوند           

شخصي ميسپارند كه او را بخانة عبدالقادر ببرد و اين شخص در راه گلولـه بـسر محمـد شـكري بيـگ               
 بهر نحو بوده خـود را بـه پـست    ميزندو بتصور اينكه مضروب مرده است او را گذاشته وميرود و او هم    

قراولهاي ايران ميرساند از طرف پست سرحدي ايران از مين باشي شكري بيگ پذيرائي بعمـل آمـده و                   
مشاوراليه را به پستهاي قشوني تركيه روانه مينمايند و همچنين اظهارات صاحب منصب ديگري صـالح      

  . اطالعات استالدين بيگ نيز كه به پست ايران آمده بوده است مؤيد همين
 مهر از وزارت خارجه مفصالً جواب مراسلة سفارت تركيه صادر و با دالئلي كه در دست بـود                   13در  

اظهارات دولت تركيه را رد كرده و اظهار نمود كه هيچ نوع مسئوليتي از اينكه عساكر تركيه بـه واسـطه                     
ركيه شده متوجه دولـت ايـران       بي احتياطي در منطقة جنگي مورد حمله از طرف اكراد تركيه در خاك ت             

از . و توجه دادن اين قضايا به دولت ايران غيرمنطقي و مورداعتراض دولت ايران اسـت              . تواند بشود   نمي
اينكه اكراد قاچاق تركيه اسرا و اسلحه را به خاك ايران برده انددولت ايران اطالع مثبتـي نداشـته بلكـه                     



419 اي يا جنبش ملي سمكو، ياغيگري قبيله: فصل ششم

د و در هرصورت مطلب محتاج به تحقيق و رسيدگي است و            نماي  اطالعات منابع ايراني آن را تأييد نمي      
بالنتيجه دولت ايران ضرب االجل دولت تركيه و مندرجات مراسلة اول اكتبر را نپذيرفته ولي براي ابراز                  
حسن نيت خود پيشنهادمي نمايد كه هيئتي مركب از مأمورين طرفين مطلب را در محل تحـت تحقيـق                   

صورت بودن مرتكبين در خاك ايران دولت ايران آنها را مـورد تنبيـه              بگذارند تا حقيقت مكشوف و در       
قرار داده واگر اسرا يا اسلحه را اكراد قاچاق تركيه به خاك ايـران آورده باشـند در اسـترداد آنهـا اقـدام                        

  .خواهدنمود
الذكر از طرف دولت تركيه چنانكه گفته شد اسـباب تـأثر و تحيردولـت               ق  اگر چه وصول مراسلة فو    

ان گرديده است معذالك هنوز مأيوس نيستيم كه سياست اساسي و منافع عالية مملكتين و احساسات                اير
و جرياناتي كه موجد آنها شايد مطلعين و مسئولين سياست خارجي تركيه نباشـد غلبـه كـرده و دولـت           

سـت  تركيه با در نظر گرفتن مشكالتي كه در سياست شرقيه از تيرگـي روابـط ايـران و تركيـه ممكـن ا                      
شود از طرف دولت تركيـه        حاصل شود بالمĤل روح مسالمت و مودتي كه از طرف دولت ايران ابراز مي             

  79».گردد نيز ابراز شده و قضية بحسن خاتمه منجر

در همين اوان كه محمدعلي فروغي از اروپا به ايـران برمـي گـشت، بنـا بـه خواسـت دولـت ايـران                         
اي در آنجا ماند، و مناسبات بـه          و چند هفته  كرد  ركيه، مذاكره   درمراجعت با توقفي در آنكارا با مقامات ت       

  .وضع سابق برگشت
  كُردستان عراقورود به  

در اكتبــر .  كُردســتان تركيــه، دولــت آن كــشور ســمكو را تحــت فــشار قــرار داد1925بعــد از قيــام 
 نمايـد در    وارد كُردستان عراق شد، و چون حكومت عراق نتوانست وي را اخراج           ) سمكو(بناچار  1926

  .نواحي اطراف رواندز ماندگار شد
بـا ايـران    سركوب جنبش سـمكو براي ي عالي بريتانيا در بغداد از حكومت عراق خواست كه      نماينده

  : اعالم كرد1927 ژوئيه 14العسكري در اين باره در نشست  كابينه دوم جعفر. همكاري كند
كرده، در همين راستاحمل    پيروي   عشاير   حكومت سابق و كنوني عراق از سياست خلع سالح تمامي         «

سالح بدون مجوز براي تمامي ساكنين عراق، خصوصاً در بعضي مناطق مشخص، ممنوع شـده اسـت و    
، و موجب خلع سالح عمـومي شـده اسـت و درضـمن               شده پيروي مناطق     اين سياست كم كم در همه     

ئله خلـع سـالح عـشاير بـا         ولـي مـس   . ستمورد نظر ما  موجب تضمين اهداف    اين سياست   معتقديم كه   
حمـالت تحـت رهبـري فـرد        ايـن   تواند عواقب خوبي را داشته باشد، اگـر           توسل به نيروي نظامي نمي    

، حكومت عراق معتقد است كه تعويق مناسـبات ارتبـاط بـا              اثرات خوبي نخواهد داشت    مقتدري نباشد 



 
 مـسلح در اعمـال   هـاي  ايران و عدم همكاري مستقيم مقامات مـرزي موجـب ترغيـب عـشاير و گـروه              

  ».از ايران گاليه كرده استبه خاطر آنها شود، اعمالي كه حكومت كنوني عراق بارها  ميخرابكارانه 
ها مجدداً وي را تحت فشار قراردادند،         ولي ترك .  سمكو تحت فشار عراق به تركيه رفت       1928در مه   

عراق بيرون از خاك او را  آورد و اين بار حكومت عراق هم به وي فشار. رفتناچاراً به كُردستان عراق 
هاي ايران و عراق      حكومت.  رسماً دولت جديد عراق را به رسميت شناخت        1929ايران در آوريل    . كرد

شورشي ايران را ناچار كرد ـ سمكوـ حكومت عراق،  «الحسني ق ي عبدالرزا به گفته. به هم نزديك شدند
اين مدت در مناطق مرزي تركيه و ايران وعراق در           سمكو در    80».كه خاك عراق را ترك و به تركيه رود        

  .بخشوده شوداز طرف ايران كرد تا بناچار تالش . سه طرف در تعقيبش بودند. زيست  مياسفناكيوضع 

  

  

  : بخش نهم
  )1930ژوئن (بازگشت به ايران و كشته شدن 

گيـرد  بر آن آرامـش     سمكو بعد از اينكه از تركيه و بريتانيا و عراق نااميد شـد، جـايي نداشـت كـه د                   
مقامـات ارتـش    . بامقامات ايران به اميد بخشودگي و راه دادن و بازگشت به منطقه خود ارتباط پيدا كرد               

 ناجوانمردانه بـه قتـل  اي  در اشنويه با توطئه او را   . قول دادند و وي را براي گفتگو به اشنويه فراخواندند         
هـاي ارتـش      خ رويدادهاي آذربايجان يا تـاريخ جنـگ       نويسندگان ايراني به ويژه آناني كه تاري      . رساندند

  :كنند، محمد تمدن نوشته است با افتخار تمام قتل سمكو را نقل مياند  ايران را نوشته
. ها مشغول سركوبي عشاير كرد، در منطقه خودشان بودند           شمسي موقعيكه ترك   1309 تير ماه    27در  «

كـرد و در ايـن        لتي ايران، تقاضاي بخـشودگي مـي      سمكو بعنوان توبه عمليات گذشته اش، از نيروي دو        
زمينه، با يكعده از اكراد همكار خود، به اشنويه وارد شده و اظهار انقيادمي نمايد، در حاليكه منظـورش،                   

 )فرمانـده اشـنويه   ( خان   قجز يك حيله، نبوده است و با همه اينحال چند شبي هم مهمان سرهنگ صاد              
 مالقـات و در بـاره عفـو و    )فرمانـده تيـپ  ( سـرتيپ ظفرالدولـه    نمايـد كـه بـا       ميشود و درخواست مي   

  81».قراردادپيمان مذاكره نمايد، ولي در باطن منظوري جز اجراي يك نقشه توأم با سوءنيت نبوده

فارسـي بـود كـه در كلكتـه هندوسـتان           » حبـل المتـين   «روزنامه  خبرنگار  همان نويسنده در آن موقع      
 مهرمـاه   8 مورخـه    34 و   33 كـه در شـماره       يد آن روزها در گزارشـ     انتشارمي يافت، در گرماگرم رويدا    

  :كند  انتشاريافته رويداد قتل سمكو را اين چنين نقل مي1309
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از رضائيه، آشنايان تاريخ ايران كامالً ميدانند كه اسماعيل آقا ـ سـمكو از ياغيـان مهـم آذربايجـان و      «
ام آذربايجان را محل تاخت و تاز وهـدف سـوء            سال تم  20اولين رؤساي اشرار ملوك الطوايفي بوده و        

آمال خود قرار داده بود گاهي با قشون تزاري روس همقدم گشته بعد با وارد ساختن خسارت و خيانتها 
به قشون ترك ملحق شده و بالعكس همين رويه خود را از نقطه نظرموقع شناسي و حيله گري تكـرار،                    

جنگ بين المللي همين روش را در ميـان سـرحد ايـران و    و بقشون روس داخل ميشد، و بعد از خاتمه   
 و سـلماس و     )اروميـه (كرد و در ايـن بـين هـا، خـسارات مهمـي بـه رضـائيه                    ترك و عراق تجديد مي    

  .وارد، و باعث كشتارها وهزاران خونريزي شده بود) مهاباد(ساوجبالغ مكري 
نويه آمده و با اظهار ندامت و عفوشاهنـشاه          نفر سواره و پياده خود به اش       200 تيرماه با    22تا اينكه در    

چون رأفت و عطوفت شاهنشاه مقتدر پهلـوي شـامل حـال عمـوم     . با عظمت پهلوي را خواستار گرديد 
رفت كه اين مرتبه سمكو فقط از در          باشد، لذا چنان تصور مي      طبقات رعيت نزد همه روشن و مسلم مي       

  .پيمايد درستي آمده و راه صداقت مي
معلوم شد كه باز هم طريق خدعه پيش گرفته و خيال انجـام خيـانتي ديگـر در نظـر داردو                     ولي بعداً   

ميخواست مجدداً آتش فساد را برپا و فتنه نوي برانگيزد اين بود كه فرمانده لشكرشمال غـرب سـرتيپ                   
ظفرالدوله بسوء مقاصد وي پي برده و در اطراف اين قـضيه اقـدامات و باتـدابير مستحـسنه دسـتورات                     

 تيرمـاه كـامالً     27زمه صادر نموده و چناچه قبالً از طرف فرمانده محترم لشكرپيش بيني شده بـود در                 ال
خواست افكارفاسد خود را بموقع عمل گذاشته و آخرين نقشه         معلوم و ظاهر گشت يعني همان روز مي       
  .خيانت مخصوص به خويش را مجرا دارد

شود كرد، چه امناي لشكرشاهنشاهي       ار سابقه قياس نمي   ولي غافل از اينكه موقع كنوني ايران را با ادو         
  .خوانند بيدار و از منويات اشرار با خبر و مافي الضمير خائنان را مي

خان سوء قصد نموده ولي نظاميان غيور كـه         ق  باري ساعت مذكور، سمكو بطرف آقاي سرهنگ صاد       
 شـب  4 و نـايره جنـگ تاسـاعت       مواظب و مراقب حال بودند به مقام دفاع برآمده و زد و خورد شروع             

گذشته شعله ور و دوام داشته بـاالخره در آن زد و خـورد، سـمكو مقتـول و پـسرش خـسرو مجـروح                   
  .شود مي

و كسان سمكو براي بردن جنازه سمكو ايستادگيها و پافشاريها مينمايند ولي پسرش رابرداشته و فرار                 
  .كنند مي

 و اهلي ستمديده كه هزاران فجايع و ميليونهاخـسارت           تيرماه جنازه سمكو را به رضائيه وارد       28روز  
و تحقيرات از او ديده و دلسوخته بودند براي تماشاي جنازه به اتومبيل حامل جنـازه سـمكو، در جلـو                     



 
اداره دژباني هجوم و از طرف مجتمعين صداي رعدآساي زنده باد شاهنـشاه باعظمـت پهلـوي خلـداهللا                

 معظم و رشيد آذربايجان و پاينده باد نظاميان غيور، شهر را متزلزل و              مكه و سلطانه و جاويد باد فرمانده      
  .رسيد  ميقبعيو

  82»1930 جوالي 20 ـ 1349 صفر 23 ـ 1309 تير ماه 29

  :كند علي دهقان نويسنده ديگري از رويدادهاي اروميه اين چنين نقل مي
 از دولـت ايـران اجـازه        1303 سال   سمكو مدت دو سال در سرحد ايران و ترك آواره و سرگردان بود تا در              «

يافت در خاك ايران سكونت نمايد ولي چون فطرتاً جنايتكار بود باز هم آرام نداشت چنـد دفعـه سـواران وي                      
 نفر سواره و پيـاده      700شرارتهائي نمودند و بوسيله نيروي دولتي سركوب گرديدند ويك مرتبه نيز خود وي با               

  . نيز بكلي شكست خورده مجدداً بخاك تركيه فراري گرديدبقواي دولتي حمله نمود ولي اين بار
 متواري و سرگردان بود، در سـال مـذكور بـه سـرهنگ دوم            1309سمكو در سرحدات تركيه و ايران تا سال         

صادقخان نوروزي فرمانده وقت پادگان اشنويه پيغام ميفرستد مايل است وي رادر مرز ايـران و تركيـه مالقـات                    
اسماعيل آقا باتفاق خورشيدآقا رئـيس ايـل        . ان دعوت او را پذيرفته در مرز حاضرميشود       سرهنگ صادقخ . نمايد

  .آيد هركي كه از اكراد ياغي و اشرار بود سرهنگ صادقخان را مالقات نموده و باوي به اشنويه مي
بـه محـض    .  تبريز جهت گذراندن مرخـصي در تهـران بـود          3اين موقع سرلشكر مقدم فرمانده لشكر       

ن خبر به تهران ميرسد شاهنشاه فقيد به سرلشكر مقدم دستور ميدهد فوراً به آذربايجان حركـت                 اينكه اي 
سرلشكر مقدم بمحض رسيدن به تبريزسـرگرد هاشـمي فرمانـده هنـگ     . نموده سمكو را سركوب نمايد    

 سپهبان را مأمور ميكند با يك اسواران در اتفاق فرمانـده لـشكرحركت نمايـد، از شـرفخانه بـه رضـائيه                    
هاي شـب وارد رضـائيه ميگردنـد          نيمه. دستور ميدهد يك گردان پياده براي عمليات نظامي آماده باشند         

بدون تأخير سرگرد هاشمي گردان پياده را بـا خودبرداشـته و از دره قاسـملو جهـت اشـغال ارتفاعـات             
 خبر ميدهند كه    كند و سه نفراستوار و گروهبان به اشنويه ميروند و از آنجا             مشرف به اشنويه حركت مي    

  .فردا تيمسار سرلشكر مقدم جهت مالقات با سمكو به اشنويه خواهد آمد
 قرار بود سرلشكر مقدم به اشنويه وارد شده با سمكو مالقات كند بعـد ازظهـر سـمكو بـا                     1309 تير ماه    27روز  

جـام مراسـم   اي سوار و پسر خود جهت استقبال سرلشكر مقدم بيرون شهر رفتـه آنجاصـف كـشيده جهـت ان          عده
در اين موقع اطالع ميرسـد  . هاي غروب از آمدن تيمسار مقدم خبري نميشود شوند، ولي تا نزديكي استقبال آماده مي 

  .به علت خرابي ماشين آمدن تيمسار به فردا موكول گرديد، اسماعيل آقا بطرف شهر اشنويه مراجعت ميكند
پـس از   .را در جاهاي امن در كمين گذاشته بود       قبالً سرهنگ صادقخان ترتيب كار را داده افراد مسلح          

ورود اسماعيل آقا به كوچه از باالخانه تيـري بـوي شـليك ميـشود اسـماعيل آقـا پـس ازاصـابت تيـر                         
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خواهد فرار كند ولي وقتي ميبيند پسرش در آنجا مانده است جهت برداشتن وي برمي گردد، آنوقت                   مي
  .شود شيدآقا رئيس ايل هركي نيز آنجا كشته ميتير ديگري بوي ميخورد و كارش تمام ميشود خور

در همين موقع سرگرد هاشمي ارتفاعات مشرف به اشنويه را متصرف شده شـبانه اتبـاع سـمكورا از                   
كنند ولي چون قبالً سـرگرد        فردا صبح اشرار سه مرتبه به مواضع اشنويه حمله مي         . كند  اشنويه خارج مي  

  .شوند  موفق به تصرف شهر و بردن جنازه سمكو نميهاشمي مواضع دفاعي را اشغال نموده بود
 دهنـد و يكـي از       جنازه سمكو را به رضائيه آورده و دو سه روز در معرض تماشـاي عامـه قـرار مـي                   

كند كه جسد متعلق به سمكو اسـت           كه در رضائيه بود جنازه را بازديد نموده تصديق مي          ]آذري[زنانش  
ار گزيده و وي با خنجر دو بند انگشتش را بريده است و ايـن               زيرا او ميگويد انگشت سبابه سمكو را م       

پس از سـه روز جنـازه را برداشـته بيـرون دروازه هـزاران               . بهترين نشاني و عالمت جسد سمكو است      
  ».سپارند نزديك جوي دهوار بخاك مي

 كـشته شـدن سـمكو را        1309 تيـر مـاه      30فرمانده لشكر شمال غرب سرتيپ حـسن مقـدم در روز            
  :دارد اف به وزارت جنگ اين چنين اعالم ميباتلگر

  وزارت جليله جنگ «
دارد مقارن ورود بنـده برضـائيه از        معروض مي  2997 و تلگراف نمره     2367تعقيب راپرت كتبي نمره     

هاي واصله حكومتي نظامي اشنويه معلوم و مفهوم گرديد كه سميتقو بازداراي افكـار صـادقانه و                   راپرت
سه روز توقف خود در اشنويه تدريجاً از اكرادكوچري خارجه هم بعنوان ديد             صحيحي نيست و در اين      

و بازديد دور خود جمع كرده و حاضر نيست در مركز لشكرحاضر شود از طرفي هـم اطالـه مطلـب و                      
 ماه جاري سه ستون به ترتيـب ذيـل از   27مذاكره با مشاراليه صالح نبود و فايده نداشت بناءعليهذا ليله         

 داده اول يك ستون از رضائيه مركب از يك گـردان پيـاده يـك گروهـان                  قلف باشنويه سو  راههاي مخت 
مسلسل ـ دوم يك گردان پياده ازساوجبالغ ـ سوم يك ستون سوار مركب از واحدهاي سـواري كـه در     
معيت اركانحرب سيارلشكر از تبريز همراه آورده بودم و بـه سـاخلو اشـنويه هـم دسـتور داده شـد بـه                        

ليف شودفوري به تبريز حركت و يا مشاراليه را خلع سالح نمايند در صورت تمرد مـشاراليه            سميتقو تك 
رفت مشاراليه از حركـت بمركـز لـشكر سـرپيچي نمـوده               و كسانش رامعدوم نمايند بطوريكه انتظار مي      

واسلحه را هم تسليم ننمود لذا قواي ساخلو به مأموريت خود اقدام و ستونهاي اعزامي هـم كـه خيلـي                     
 جاري احاطه، خود سميتقو مقتـول و ازكـسانش هـم            27صريع حركت كرده بود اشنويه را مقارن عصر         

دارد كه بزنـدگاني      شوند اينك مفتخراً معروض مي      ها مقتول و مجروح و بقيه متواري و تعقيب مي           خيلي
ند بـسيار   ننگين اين عنصر مفسده جو خاتمه داده شد ضمناً اين حركت ستونهائي كه مأمور عمليات بود               

جالب توجه بود دو ستون پياده رضائيه مسافت دوازده فرسخ را درطي هيجده ساعت راه پيمائي متوالي                 
و ستون پياده ساوجبالغ مسافت ده فرسخ را در طي شانزده ساعت راه پيمائي متوالي و ستون سـوار بـا                     



 
ند و حسن تربيـت در      نهايت سرعت و حسن انجام مأموريت موفق به انجام كامل مأموريت خود گرديد            

  .زندگاني نظاميان وظيفه يكساله راكامالً ثابت نمودند
   سيار2411 نمره 27/4/9 ـ 9رضائيه ساعت 

  فرمانده لشكر شمال غرب 
  83»سرتيپ حسن مقدم
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